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RESUMO 

 

MATTOS, K. D. G. Democracia e Diálogo Institucional: A relação entre os poderes no 

controle das omissões legislativas. 2014. 171f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

A presente pesquisa intenciona, a partir do estudo teórico da composição e estruturação dos 

casos de omissão inconstitucional no Brasil, demonstrar que não há um padrão decisório 

no enfrentamento destas questões: ora o Tribunal adota postura dialógica multilateral, 

permitindo a emanação da norma faltante pelo órgão responsável mediante a cooperação 

com os demais poderes, ora adota postura unilateral, justificada pela garantia dos direitos 

fundamentais. Assim, ao identificar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a 

diversidade adotada pelo Tribunal quanto à eficácia de suas decisões em sede de controle 

da omissão legislativa inconstitucional, e mediante a análise crítica destes casos, a proposta 

que se defende é a de que o método dialógico multilateral consubstancia a técnica mais 

eficaz e legítima para a resolução destes casos. Tem-se em vista que, ao permitir a 

deliberação política necessária para emanação de um ato normativo abstrato, a técnica 

prioriza o fortalecimento das instâncias políticas e de representação popular. O estudo dos 

casos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e da criação, incorporação, fusão e 

desmembramento de Municípios, julgados pelo Supremo Tribunal Federal, visam reforçar 

a hipótese de pesquisa, já que a complexidade quanto à composição dos interesses 

envolvidos impõe a utilização desta via dialógica. Nos casos de omissão legislativa 

inconstitucional, portanto, a atuação da Corte brasileira sugere a manutenção do diálogo 

entre Judiciário e demais poderes em busca de soluções eficazes, justas e legítimas a toda a 

sociedade. Diante desta postura, se coloca como imperativo necessário para a melhor 

disciplina dos casos de omissão legislativa inconstitucional a regulamentação legislativa de 

seus instrumentos principais, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e o 

Mandado de Injunção, para uma maior clareza e transparência quanto aos limites da Corte 

brasileira e do Parlamento nestas questões. Além de dar suporte à atuação do STF, a 

regulamentação da eficácia das decisões em controle de constitucionalidade por omissão 

permite a previsibilidade e o controle destes pronunciamentos. 

 

Palavras-chave: Omissão Inconstitucional. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão. Mandado de Injunção. Diálogo Institucional. 
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ABSTRACT 

 

MATTOS, K. D. G. Democracy and Institutional Dialogue: The relation between the 

powers in control of legislative omissions. 2014. 171f. Dissertation (Master) – Faculty of 

Law, University of São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

This study intends to identify the methodological diversity in the jurisprudence adopted by 

the Brazilian Supreme Court related to the effectiveness of the decisions in the area of 

controlling unconstitutional legislative omission. It is possible to see in the study of these 

cases that there is a standard in decision-making when addressing these issues: either the 

Court adopts multilateral dialogical approach with other powers, enabling emanation of the 

missing norms by the responsible agency, or it adopts a unilateral approach, justified by the 

guarantee of fundamental rights. It will be argued that the multilateral dialogical method is 

presented as an effective and legitimate technique, since it allows the political 

determination required for the emanation of an abstract normative act and the proper 

legislative process, strengthening the political and popular representation bodies. The case 

studies of the State Participation Fund (FPE) and the creation, merger and dismemberment 

of municipalities judged by the Brazilian Supreme Court reinforce the research hypothesis, 

for its complexity in the composition of the interests involved. In the case of legislative 

omission unconstitutional, the Brazilian Court action reinforces the maintenance of 

dialogue between the judiciary and other branches in search of effective, fair and legitimate 

solutions to all of society. Therefore, stands as imperative need for better discipline cases 

of legislative omission unconstitutional the legislative regulation of its main instruments, 

the direct action of unconstitutionality by omission and Writ of Injunction (“Mandado de 

Injunção”), for greater clarity and transparency as to the limits of the Court Brazilian and 

Parliament on these issues. In addition to supporting the activities of the Supreme Court, 

the rules in the validity of decisions by default judicial review allows predictability and 

control of these pronouncements. 

 

Keywords: Unconstitutional omission. Brazilian Supreme Court. Direct Action of 

Unconstitutionality by Omission. Writ of Injunction. Institutional dialogue. 
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RÉSUMÉ 

 

MATTOS, K. D. G. La démocratie et le dialogue institutionnel: la relation entre les 

pouvoirs dans le contrôle des omissions législatives. 2014. 171f. Thèse (Maîtrise) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Cette étude vise à identifier la diversité méthodologique dans la jurisprudence adoptée par 

la Cour suprême du Brésil liée à l'efficacité des décisions dans le domaine de contrôle 

omission législative inconstitutionnelle. Il est possible de voir dans l'étude de ces cas qu'il 

n’y a pas un standard dans la prise de décision lorsqu'il se attaquer à ces problèmes: soit la 

Cour adopte l'approche dialogique multilatérale avec les autres pouvoirs, permettant 

émanation des normes manquantes par l'organisme responsable, ou il adopte une approche 

unilatérale, justifiée par la garantie des droits fondamentaux. Il sera défendu que la 

méthode dialogique multilatérale est présenté comme une technique efficace et légitime, 

car elle permet la détermination politique nécessaire à l'émanation d'un acte normatif 

abstrait et le processus législatif approprié, en renforçant les organes politiques et la 

représentation populaire. Les études des cas du Fond de Participation de l'État (FPE) et la 

création, la fusion et le démembrement des municipalités jugées par la Cour suprême du 

Brésil renforcent l'hypothèse de cette recherche, pour la complexité dans la composition 

des intérêts en jeu. Dans le cas de l'omission législative inconstitutionnelle, l'action de la 

Cour brésilienne doit renforcer le maintien d'un dialogue entre le pouvoir judiciaire et les 

autres branches à la recherche de solutions efficaces, équitables et légitimes à toute la 

société. Par conséquent, pour améliorer la résolution des cas d'omission législative 

inconstitutionnelle est nécessaire la réglementation législative de ses principaux 

instruments, l'action directe en inconstitutionnalité par omission et le « Mandado de 

Injunção » pour plus de clarté et de transparence quant aux limites de la Cour et du Brésil 

Parlement sur ces questions. En plus de soutenir les activités de la Cour suprême, les règles 

de la validité des décisions de contrôle judiciaire par défaut permet la prévisibilité et le 

contrôle de ces déclarations. 

 

Mots-clés: Omission inconstitutionnelle. Cour Suprême Brésilienne. Action directe en 

inconstitutionnalité par omission. Mandado de Injunção. Dialogue institutionnel. 
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INTRODUÇÃO 

 

O silêncio do legislador foi denominado pela doutrina e jurisprudência como 

omissão legislativa e, tanto em sua faceta teórica, quanto pela práxis, constitui interessante 

e representativo objeto de estudo pela doutrina constitucionalista. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que a omissão legislativa inconstitucional tem 

espaço quando o órgão responsável pela elaboração normativa (em regra o órgão 

legislativo, mas por vezes o executivo ou até o judiciário) não expede a disposição 

regulamentar necessária sobre determinado tema (seja sobre políticas públicas – casos mais 

frequentes, como se verá) em um prazo considerado razoável, e em que pese uma 

determinação constitucional que justifique a atuação normativa. 

Se num primeiro momento não se afigura de fácil apreensão o diagnóstico de uma 

omissão legislativa inconstitucional, dada a complexidade dos critérios identificadores1, 

nos afigura ainda de mais difícil apreensão, pela doutrina e jurisprudência, a forma com 

que são organizados e implantados os seus instrumentos de prevenção e repressão. 

Os países que adotam Constituições de perfil dirigente e programático não 

constituem os únicos que padecem desta dificuldade, mas por adotarem normas que 

demandam a atuação do legislador para serem eficazes são os que melhor desenvolveram 

doutrinariamente e na legislação o instituto2. Muito além das funções de organização do 

Estado e disciplina do Poder, as normas constitucionais programáticas instituem 

programas, diretivas, tarefas e fins estatais juridicamente vinculantes – criando o dever do 

Poder Público de dar-lhes operacionalidade prática e concretude. Se a Constituição é 

norma jurídica e fundamental, se define o plano normativo global para o Estado e a 

sociedade, impondo em caráter vinculativo seus fins e tarefas, notadamente na área social, 

e se prevê a jurisdição constitucional para o controle da aplicação e atendimento destas 

normas constitucionais, tem-se um panorama favorável tanto à criação de uma teoria 

                                                 

1  Além da distinção quanto ao órgão responsável e ao quantum de tempo adequado, ainda existe a 

dificuldade de identificar se aquele ato normativo era de disposição obrigatória ou discricionária pelo 

órgão responsável, conforme será visto na conceituação do instituto. 
2  “Sin olvidar los trabajos clásicos de Wesel en Alemania y de Mortari en Italia, debemos reconocer que ha 

sido la doctrina portuguesa la que principalmente se ha ocupado de esta cuestión.” (TAJADURA 

TEJADA, 2007, p. 273). 
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robusta de controle das omissões legislativas, quanto de mecanismos institucionais para 

sua prevenção e combate. 

Ainda que esta estrutura pareça natural em grande parte dos Estados 

constitucionais, a identificação deste fenômeno e a criação de mecanismos para evitar e 

reprimir este non facere normativo passou por, basicamente, três momentos históricos: a 

priori, apenas a doutrina abordou a temática, ainda em fase de elucubrações teóricas sobre 

a natureza, importância e finalidade de uma repressão da omissão normativa. Neste 

momento, até a admissão de uma omissão normativa era controversa, dada a força do 

pensamento positivista de que não havia falhas no sistema posto. 

A posteriori essa preocupação passou da doutrina para os órgãos incumbidos da 

guarda da Constituição, e foi principalmente nos Tribunais Constitucionais da Itália, da 

Alemanha e posteriormente da Espanha que o tema se desenvolveu – mas ainda sem 

previsão normativa expressa (VILLOTA BENAVIDES, 2012). 

Finalmente, conforme indica Piovesan (2003), a consagração normativa de uma 

ação de inconstitucionalidade por omissão foi pela primeira vez experimentada apenas no 

ano de 1974, quando a Constituição da República Socialista da Iugoslávia (art. 377) 

facultou de maneira expressa ao Tribunal Constitucional verificar a ausência de 

dispositivos normativos que dessem plena aplicabilidade às normas constitucionais3. 

Após esta primeira experiência, as principais determinações constitucionais no 

mundo foram exploradas pela Constituição Dirigente Portuguesa de 1976 (art. 283) e, 

inspirada nesta, a brasileira de 1988 (art. 103, §2º e art. 5º, LXXI). 

Se, historicamente, constitui exceção no mundo a adoção de um modelo de controle 

de omissões normativas, a peculiaridade do sistema brasileiro fica mais nítida quando 

estuda-se os dois países em termos de aplicação judicial do instituto. Enquanto o julgamento 

do tema foi objeto de análise pelo Tribunal Constitucional Português em apenas oito 

ocasiões4 desde 1976, no Brasil, a partir de sua previsão na Constituição brasileira de 1988, 

por meio dos instrumentos da Ação de Inconstitucionalidade por Omissão (ADI por Omissão 

                                                 

3  A Constituição iugoslava de 1974, em seu art. 337, determinou: “Se o Tribunal Constitucional da 

Iugoslávia verificar que o órgão competente não promulgou as prescrições necessárias à execução das 

disposições da Constituição da República Federativa da Iugoslávia, das leis federais e das outras 

prescrições federais e atos gerais, dará do fato conhecimento à Assembleia Federativa da Iugoslávia” 

(PIOVESAN, 2003, p. 130). 
4  Acórdãos 9/83 (26.07.1983, Cons. Presidente); 182/89 (01.02.1989, Cons. Mário de Brito); 276/89 

(28.02.1989, Cons. Cardoso da Costa); 36/90 (14.02.1990, Cons. Mário de Brito); 359/91 (09.07.1991, 

Cons. Monteiro Diniz); 638/95 (15.11.1995, Cons. Monteiro Diniz); 424/01 (09.10.2001, Cons. Artur 

Maurício) e 474/02 (19.11.2002, Cons. Bravo Serra), disponíveis em: 

<http://www.tribunalconstitucional.pt/.>. Acesso em: 04 mar. 2014.  
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ou ADO) e da figura do Mandado de Injunção (MI), milhares de ações5 foram protocoladas 

no Supremo Tribunal Federal questionando a ausência de regulamentação nos mais diversos 

temas. E ainda que quantitativamente diversos, o tratamento do tema no Brasil também 

tomou contornos diversos quanto ao mérito. O art. 103, §2º da Constituição Federal prevê 

que “será dada a ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias”, já 

que, seguindo experiência estrangeira, a previsão constitucional brasileira fixou-se na 

possibilidade do diagnóstico da Corte acerca da configuração de uma omissão legislativa. 

Porém, atualmente a atuação do Tribunal em omissão legislativa vai muito além. 

Além desta tradicional (i) censura ao legislativo, pode-se perceber neste estudo que 

o Supremo Tribunal Federal oscila em suas técnicas decisórias, seja (ii) decidindo pela 

colmatação da lacuna – atuando como legislador positivo; (iii) pela concessão de um prazo 

ao legislativo modulando os efeitos da decisão ou não ou mesmo; do (iv) estabelecimento 

de um diálogo informal com as Casas legislativas, utilizando mecanismos processuais de 

suspensão do processo. 

Essa diversidade de modelos decisórios que se apresenta na jurisprudência da Corte 

Constitucional brasileira, o Supremo Tribunal Federal, é única no mundo e se apresenta 

como pano de fundo para diversas indagações. 

A primeira delas, e uma das mais polêmicas, diz respeito à legitimidade da atuação 

judicial em questões políticas, notadamente na área de direitos sociais. Ainda que parte da 

doutrina seja entusiasta da dotação de plena efetividade ao texto constitucional pelo 

Judiciário6, ver-se-á neste trabalho que não apenas por questões de legitimação, mas pelo 

não domínio de técnicas e saberes específicos, o judiciário não constitui o único e supremo 

foro para a deliberação política em termos de “última palavra”. 

                                                 

5  O levantamento a ser realizado na presente pesquisa contemplará os acórdãos proferidos no período de 

05/10/1988 a 05/10/2013, em 25 anos de Constituição, somando ao final uma análise de 323 julgados. 

Caso contemplasse decisões monocráticas, o número aumentaria consideravelmente, já que apenas por 

meio do mecanismo do Mandado de Injunção teríamos um incremento de 2650 decisões monocráticas, 

conforme pesquisa de jurisprudência realizada no site do STF (www.stf.jus.br) utilizando como palavras-

chave o termo “Mandado de Injunção”, no período de 05/10/1988 a 05/10/2013. 
6  Neste sentido, segundo Cunha Junior (2008, p. 672), “a atuação supletiva do Poder Judiciário, dispondo 

sobre a matéria que cumpria aos demais órgãos originariamente dispor, efetivando as normas 

constitucionais, é a garantia de realização do supremo direito fundamental à efetivação da Constituição”. 

E ainda: “Para tanto, é necessário que o Supremo proceda com vontade de Constituição, despojando-se de 

preconceitos, libertando-se de arcaicos dogmas e enfrentando o novo com os olhos do moderno. A adoção 

de fórmulas inúteis, como a simples ‘ciência’ ao Poder competente para tomar as providências necessárias 

ao suprimento da omissão, não pode ser admitida, sob pena de se incidir em equívocos do passado e não 

se corrigir o grave problema da inefetividade da Constituição.” (p. 675). 
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A segunda, ligada às técnicas decisórias do Tribunal, diz respeito ao equilíbrio 

entre a postura do Supremo Tribunal Federal (STF) e sua atuação nos casos de omissão. 

Cada vez mais o STF se depara com questões políticas, que envolvem uma reflexão mais 

aprofundada sobre os parâmetros de decisões e a busca de uma razão pública que envolva a 

melhor opção política a ser tomada, principalmente quando instado a decidir hard cases7 – 

ou “casos difíceis”. 

Assim, a estruturação de melhores mecanismos de formação de uma opinião 

deliberada e consensual entre os ministros, que implique uma posição institucional 

fundamentada e complexa, é essencial para a resolução dos casos apresentados, 

principalmente quando o Judiciário se vê diante de casos de omissão legislativa nos quais o 

parâmetro – quando não restritamente limitado – inexiste, e sua atuação perpassa os limites 

da mera racionalidade formal jurídica de base positivista. 

Outra questão que se coloca sobre a diversidade de tratamento, mas no plano 

dogmático, diz respeito ao seu descolamento com a disciplina constitucional. Neste 

ínterim, o constituinte originário optou expressamente por limitar os efeitos das decisões 

em sede de controle de omissão inconstitucional para sua mera declaração e ciência, e, 

conforme se verá adiante, mesmo a contragosto de parte da doutrina brasileira nos debates 

da constituinte (FERREIRA FILHO, 1987). Entretanto, não se justifica a forma com que o 

STF vem pautando suas decisões nos últimos anos, utilizando-se de mecanismos 

concretistas. 

Em suma, partindo da análise da complexidade política que o STF vem assumindo 

na resolução de suas questões e partindo da necessidade de uma melhor argumentação para 

                                                 

7  Hard Cases são casos em que, por sua complexidade ímpar e por envolver conflito de princípios, a 

doutrina constitucionalista moderna de base principiológica acaba por não exigir o respeito a um padrão 

decisório por parte das Cortes. Pode-se citar como um dos exemplos de hard cases que foram levados ao 

Supremo o caso Ellwanger, (STF, HC n. 82.424/RS) em que foram questionadas a abrangência 

constitucional da liberdade de expressão em casos envolvendo o conceito do crime de racismo, mais 

especificamente no caso de preconceito contra judeus. Segundo o ministro Marco Aurélio, este caso 

constituiu o julgamento um dos mais importantes julgamentos do STF, desde que chegou ao Tribunal, há 

13 anos. Já que dificilmente levados aos Tribunais, os hard cases, além de serem atípicos na 

jurisprudência constitucional da Corte, ao contraporem princípios de diferentes matizes inviabiliza que o 

Tribunal imponha uma decisão universalizável e aplicável a todos os conflitos de mesma natureza. Não é 

o que ocorre nos casos de omissão legislativa, que frequentemente são submetidos à análise judicial e, 

mutatis mutandis, com uma mesma linha argumentativa e pedido. Segundo Vojvodic, Machado e Cardoso 

(2009, p. 22): “Um caso paradigmático depende de uma conjunção de fatores, como mobilização social 

em torno do tema, cobertura da mídia, manifestações de parlamentares ou membros do Executivo, 

contrária ou favoravelmente”. 



I n t r o d u ç ã o    21 

 

 

a devolução dos temas à sociedade de forma legítima8, serão levantados, na presente 

dissertação, quais padrões decisórios merecem ser privilegiados pelo STF – já que atendem 

da melhor forma possível a busca pela eficácia nas decisões em omissão ao ter como 

parâmetro a legitimidade democrática deste órgão inscrita na Constituição Federal, e quais 

mecanismos podem ser utilizados para ampliar o debate sobre os temas levados ao STF e 

incluir instituições e sociedade nesta esfera de tomada de decisão. 

Organizou-se o estudo da seguinte forma: introdutoriamente, busca-se a análise 

histórica do desenvolvimento de uma doutrina da omissão legislativa. Seu estudo 

esquematizado e tratamento em alguns países estrangeiros possui enfoque estrutural para a 

compreensão de como o tema se desenvolveu no Brasil – principalmente no direito 

português, embrião do modelo brasileiro. 

Delineados os limites com os quais os mais diversos ordenamentos enfrentam a 

questão, passa-se à análise principal da pesquisa – doutrinária e jurisprudencial – da 

experiência nacional. Como se sabe, a Constituição Federal de 1988, ao firmar em seu art. 

103, §2º a ação de inconstitucionalidade por omissão (ADO), procurou coibir a omissão 

dos poderes públicos em conferir aplicabilidade e eficácia às normas constitucionais, seja 

em diretrizes programáticas de cunho social, seja em normas que dependem de 

regulamentação. Quando também prevê o inovador instrumento do Mandado de Injunção 

(art. 5º, LXXI) o modelo brasileiro consagra a repressão das omissões normativas, desta 

vez em controle abstrato de constitucionalidade. 

Para além da disciplina constitucional que subjaz o controle da omissão, será 

analisada a evolução jurisprudencial sobre o tema, enfocada na análise dos acórdãos em 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e Mandado de Injunção filtrados no 

banco de dados do STF no período de 1988 a 2013, ano em que a Constituição completou 

25 anos. 

Neste momento, pela análise de um rol de 323 acórdãos proferidos pelo STF no 

período mencionado, será possível a reflexão sobre os elementos formais e materiais que 

circundam esta atuação: quais os atores que participam da arguição de uma omissão 

legislativa? Em quais estados da federação se concentram os pedidos? Qual a taxa de 

sucesso dos demandantes e a evolução das ações? Quais os temas trazidos ao STF? Quais 

os efeitos que o STF confere às decisões proferidas? 

                                                 

8  “Estudar o processo decisório do Supremo Tribunal Federal não é uma questão meramente formal. 

Compreender melhor como os ministros votam é fundamental para que se exerça um controle democrático 

mais apurado de suas decisões.” (VOJVODIC; MACHADO; CARDOSO, 2009, p. 25). 
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Diante deste cenário quantitativo, será levantado um breve panorama da disciplina 

judicial da omissão legislativa inconstitucional no Brasil quanto aos métodos e soluções 

adotadas para inibir ou sancionar a ausência de lei. Conforme será apresentado, este 

modelo decorre, em parte, da adoção de um modelo de Bem-Estar Social. O STF, diante da 

complexidade dos casos trazidos, se vê com uma diversidade de posicionamento quanto à 

eficácia das decisões, mas acenando evolutivamente nos últimos anos para a ampliação da 

postura concretista. 

Por fim, conclui-se que apesar dos esforços judiciais quanto à exigência da 

elaboração legislativa faltante, o processo legislativo, regido que é por inúmeros fatores 

externos e tecido pelos mais diversos atores sociais (sociedade civil, ONGs, associações, 

empresas e instituições) que determinam a vontade política embrionária do Projeto de Lei, 

constitui uma teia delicada de arranjos e interesses dificilmente conformados pela estrutura 

judiciária de tomada de decisões tal como é tradicionalmente. 

Neste sentido, a aplicação do diálogo institucional na resolução de questões trazidas 

à Corte Constitucional é uma iniciativa cada vez mais fortalecida pela doutrina estrangeira 

e constitui um caminho a ser seguido e adotado no Brasil para o equilíbrio entre os 

poderes: “Se as instituições são falíveis, e se os casos de interpretação de direitos 

fundamentais são controversos, caberia indagar qual delas deveria ter o ‘direito de errar por 

último’” (MENDES, 2011, p. 28). 

A utilização desta via, que será estudada com profundidade no terceiro capítulo, 

acaba se amoldando com mais razão aos casos de omissão legislativa, já que o gap passível 

de preenchimento – diferentemente do caso das Ações Diretas ou Declaratórias que já 

possuem conteúdo pré-fixado para análise – deve necessariamente passar pelo 

enfrentamento conjunto com o Congresso Nacional, em busca de uma decisão colaborativa 

entre ambos os poderes. Dado o envolvimento de um processo de criação legislativa – mais 

do que mera adaptação ou aplicação – defende-se que este processo deve se dar por meio 

do respaldo legítimo representativo, integrando as duas casas na prestação dos Direitos e 

Garantias Fundamentais a todos os cidadãos (seja Judiciário e Executivo, seja Judiciário e 

Legislativo, a depender da competência trazida no caso concreto). 

No terceiro capítulo, portanto, o método dialógico será analisado como peça-chave 

na resolução de questões inconstitucionais decorrentes da omissão do legislador, e para 

esta sustentação se verá como este método se apresenta na doutrina e experiência 

constitucional estrangeiras, com enfoque na experiência original canadense. Neste 

momento, serão enfocadas três linhas de análise do fenômeno: (i) diálogo intrainstitucional 
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(dentro das Cortes); (ii) diálogo interinstitucional (entre Poderes e instituições) e (iii) 

diálogo extrainstitucional (com a sociedade). 

Para dar estrutura a um modelo brasileiro de diálogo, serão trazidas diversas teorias 

recentes sobre o desenvolvimento destes estudos e sua aplicabilidade nos sistemas de 

judicial review com a previsão de uma supremacia judicial, além da previsão de novos 

modelos de constitucionalismo fraco (weak constitucionalism). 

Ver-se-á, ao final deste trabalho a importância e necessidade da regulamentação dos 

instrumentos de combate à omissão legislativa inconstitucional, o Mandado de Injunção e a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão. As divergências quanto às fórmulas 

decisórias adotadas e a não utilização de mecanismos dialógicos na resolução destes casos 

em muitas vezes é decorrência de uma má – para não dizer inexistente – regulamentação 

destes institutos. A partir da previsão constitucional brasileira, há que se criar uma 

disciplina legislativa robusta para atender aos interesses do Parlamento, Corte e sociedade 

civil. 

Ao ampliar o leque de instrumentos e regular sua utilização, a proposta de 

regulamentação legislativa dos instrumentos de combate à omissão inconstitucional visa 

diminuir o peso político das decisões do STF, legitimar sua atuação nos casos de omissão e 

viabilizar um diálogo normatizado e institucionalmente sedimentado nestas questões. 

O subtítulo da presente dissertação também decorre de opção metodológica referente 

aos limites do presente estudo em sua análise brasileira. A escolha da relação entre “os 

poderes no controle das omissões legislativas”, em detrimento da relação bilateral entre 

STF/Congresso Nacional, decorre da importância da utilização do mecanismo do diálogo em 

todas as esferas de inter-relação, seja entre Judiciário e Legislativo ou entre outros poderes 

que devam exercer a competência regulamentadora prevista constitucionalmente. 

Não pode ser desconsiderada a intensa participação do Poder Executivo na 

elaboração normativa desde a promulgação da Constituição de 1988, sendo possível 

atribuir a este órgão um relativo domínio da agenda do legislativo9. Apesar dos esforços do 

constituinte em atenção ao Congresso Nacional para recuperar os poderes dele subtraídos 

em período militar, ao mesmo tempo, a Constituição manteve diversas atribuições 

                                                 

9  “Essa preponderância do executivo decorre diretamente de sua capacidade de controlar a agenda do 

legislativo. As normas que garantem a iniciativa exclusiva do executivo lhe fornecem instrumentos de 

controle da agenda legislativa diretamente, pela definição de prazos de apreciação, ou indiretamente, por 

colocá-lo em posição estratégica para pressionar por prioridade a essas medidas. Mais do que o controle 

sobre a agenda, esses mecanismos institucionais concedem também ao executivo uma posição estratégica 

no que diz respeito à aprovação de seus projetos.” (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1995, p. 187-188). 



I n t r o d u ç ã o    24 

 

 

normativas ao Executivo, tais como: capacidade de editar Medidas Provisórias, predomínio 

na disciplina do orçamento, e principalmente o domínio na produção legislativa referente à 

iniciativa de leis, nos casos de iniciativa privativa do Executivo, consoante art. 61, §1º da 

CF (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1995). 

A onipresença do Executivo na elaboração normativa, desde a iniciativa do projeto 

até a fase sancionatória, exige que o estudo da omissão legislativa inconstitucional não seja 

atribuído como uma “falha” única e exclusiva do Poder Legislativo, mas associada à 

atuação e opção de ambos os poderes. Tal ressalva se faz mais importante ainda quando se 

pensa na relação entre omissão legislativa e direitos sociais10, dada a elaboração das 

políticas públicas a cargo do Executivo11. 

O Judiciário também não é de todo excluído do polo passivo das ações de omissão 

legislativa. Por algumas vezes, acabou demandado em questões regimentais que eram 

necessárias ao cumprimento de direitos constitucionais12. 

Apesar de estes órgãos estarem presentes nos debates sobre omissões 

inconstitucionais, naturalmente o foco será destinado ao órgão legislativo, responsável pela 

imensa maioria dos casos judicializados de omissão. 

É por esses motivos que a análise teórico-jurisprudencial destes casos no Brasil 

abrange tantas particularidades e tão instigantes inquietações acerca da tensão entre os 

poderes, conforme será apresentado a seguir. 

 

 

 

 

                                                 

10  “[...] sobre tais matérias tem o Poder Executivo melhor visão do que o Legislativo, por as estar gerindo. A 

administração da coisa pública, não poucas vezes, exige conhecimento que o Legislativo não tem, e 

outorgar a este poder o direito de apresentar os projetos que desejasse seria oferecer-lhe o poder de ter sua 

iniciativa sobre assuntos que refogem a sua maior especialidade. Se tal possibilidade lhe fosse ofertada, 

amiúde, poderia deliberar de maneira desastrosa, à falta de conhecimento, prejudicando a própria 

Administração Nacional.” (MARTINS, BASTOS, 1995, p. 387). 
11  Sobre o tema, vide Cavalcante Filho (2013). 
12  Por exemplo, o caso do Mandado de Injunção n. 751-9/DF, tratando sobre a omissão inconstitucional 

referente ao acesso às notas taquigráficas dos julgamentos do STF ainda que a Constituição não regule 

normas de organização interna dos Tribunais, em caso de cobrança de legislação por parte do Poder 

Judiciário - conforme ementa: EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

MANDADO DE INJUNÇÃO. ACESSO ÀS NOTAS TAQUIGRÁFICAS DOS JULGAMENTOS 

DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE LACUNA NORMATIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Somente 

é cabível mandado de injunção quando existente lacuna normativa que impossibilite o exercício dos 

direitos e garantias constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania. II - O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal regulamenta o acesso às notas 

taquigráficas. Inexiste, portanto, lacuna normativa. III - Agravo regimental improvido. 
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CAPÍTULO 1 

A OMISSÃO CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTE 

 

A teoria da omissão inconstitucional, por ter como objeto de estudo o “vazio 

jurídico que habita o tecido normativo” (OLIVEIRA ASCENSÃO, 1995, p. 425), constitui 

um dos temas mais fascinantes do direito constitucional contemporâneo. Ao colocar em 

debate a supremacia da Constituição e a separação de poderes, o tema traz à baila 

questionamentos sobre o papel das instituições nos Estados modernos e, dentro deste, o 

enfoque sobre a legitimidade democrática na interpretação constitucional. 

Ao envolver a atuação dos poderes – e sua inter-relação – e a efetividade das 

normas constitucionais, a abrangência dos estudos preliminares pode ser naturalmente 

ampla, passando pela análise dos movimentos constitucionalistas, do conceito de 

Constituição, seus atributos e finalidades. 

Além do estudo basilar sobre os pilares do instituto no modelo constitucional 

adotado, as questões técnicas a respeito desta omissão legislativa, como a margem de 

discricionariedade do legislador quando de sua opção pelo non facere, o tempo necessário 

para caracterizar uma omissão, sua tipologia e tratamento nos mais diversos Tribunais, 

constituem alguns exemplos da infinidade de perspectivas que uma proposta de análise do 

tema pode suscitar. 

A aridez e profundidade do tema se qualificam com o desenvolvimento ainda recente 

de seus estudos, já que, apesar de sua primeira menção ocorrer no ano de 1952, quando Frans 

Wessel13 utiliza-se desta expressão ao tratar da vulnerabilidade de certos direitos individuais 

e fundamentais (VILLOTA BENAVIDES, 2012), seu estudo somente adquire importância 

após os anos 90 do século passado (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2007). 

                                                 

13  O doutrinador Frans Wessel é citado em diversos estudos como o precursor da utilização do termo 

omissão inconstitucional e definir o fenômeno, até então não estudado, com seu trabalho “Die 

rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsbeschwerde”, de 1952. Além dele, 

Constantino Mortati também é precursor no estudo das omissões legislativas em seu estudo “Appunti per 

uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore” de 1972. (VILLOTA 

BENAVIDES, 2012, p. 471; SEGADO, 2009, p. 14; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2007, p. 17). 
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Fernández Rodríguez (2007) aponta os três principais elementos que acabam por 

dificultar a criação de uma teoria geral sobre o instituto: (i) a complexidade na caracterização 

da natureza deste tipo de omissão (inconstitucional); (ii) a habitual ausência de legislação 

sobre a matéria; e em terceiro, (iii) a dificuldade ao diferenciar a omissão inconstitucional de 

outras categorias jurídicas de omissão, sinalizando para a complexa tipologia do instituto14. 

Partindo desta amplitude de temas que uma análise da omissão normativa poderia 

suscitar e com base na sugestão do autor espanhol, tomou-se como ponto de partida a 

catalogação de três eixos que dificultam o estudo do tema, dividindo esta primeira parte 

dogmática do trabalho quanto aos três níveis enfrentados: conceituação, classificação e 

análise comparada. 

Reconhecer e declarar a omissão relevante por um órgão legislativo (ou poder 

público regulamentador) exige mais que o puro non facere normativo; há uma série de 

requisitos e critérios razoáveis que fazem com que a Constituição preveja a exigência de 

um dever estatal de agir. Da mesma forma, tais omissões são verificadas de diferentes 

formas que influenciarão na tomada de medidas de repressão pelo Judiciário. 

Por fim, de forma a embasar a análise nacional do tema, será feito neste capítulo o 

estudo do tema pela doutrina e legislação estrangeiras. A comparação entre a doutrina 

portuguesa e a brasileira tem como enfoque o entendimento de como o Brasil adotou e 

desenvolveu esse tema, adaptando-o às suas peculiaridades, estudo que será mais bem 

apurado no segundo capítulo, que tratará da experiência do STF. 

Apesar da importância da conceituação, entende-se que constitui o core deste 

estudo a análise da aplicação prática do instituto no Brasil pelo STF e como o 

desenvolvimento dos casos concretos inovou e adaptou a análise da doutrina. Desta forma, 

não se dará um enfoque muito robusto aos elementos periféricos de conceituação e 

tipologia que permitem o estudo do tema. Os conceitos de Constituição, a noção de 

supremacia e força normativa são, naturalmente, pilares essenciais para a compreensão da 

omissão legislativa no cenário institucional, e não se descarta a importância deste enfoque, 

tomado por diversos doutrinadores15. Mas por uma questão de método, este estudo 

                                                 

14  “Tres elementos parece que coadyuvan a minguar la claridade en la definición pretendida: en primer 

lugar, la propria naturaliza de este tipo de omisión; en segundo, la habitual ausencia de legislación 

positiva en la materia; en terceiro, las indicadas conexiones con otras categorías jurídicas de límites hasta 

cierto punto difusos en algún caso.” (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2007, p. 18). 
15  Como sugestão, os estudos de Cunha Júnior (2008); Piovesan (2003); Bernardes (2003); Quintas (2013). 

Sobre a dificuldade de trabalhos com análise jurisprudencial sobre o tema, Ramos (2010, p. 13). 
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concentra-se numa perspectiva inovadora frente aos de perfil dogmático: a análise dos 

julgados brasileiros frente às teorias dialógicas. 

1.1 DELINEAMENTOS CONCEITUAIS DA OMISSÃO INCONSTITUCIONAL 

Como ponto de partida, tem-se que as Constituições, ao organizarem social, 

política, econômica e juridicamente a sociedade (FERREIRA FILHO, 2014) abrem 

margem à interpretação e adequação de seus dispositivos, já que nem sempre é possível 

aplicá-los de forma direta aos casos concretos. O desenvolvimento das normas ordinárias 

subjacentes à Constituição obedece, em última instância, suas diretrizes, e abrem espaço 

para o controle judicial e político desta real adequação e correspondência – denominado, 

tradicionalmente, por controle de constitucionalidade e adotado pela imensa maioria de 

países que possuem Constituições rígidas como normas fundamentais16. 

Os conceitos de inconstitucionalidade, portanto, expressam uma relação de 

conformidade e desconformidade entre o que se estabelece na Constituição e o 

comportamento estatal. O primeiro termo é a noção de norma constitucional e qual o 

comportamento que se espera do Poder público; o segundo termo é efetivamente o 

comportamento estatal que pode ser positivo ou negativo, ou pode atender a outros 

critérios classificatórios: normativo e não normativo, geral ou individual, abstrato ou 

concreto (CUNHA JÚNIOR, 2008). 

Apesar da maior frequência do controle de adequação e correspondência das 

normas postas face à Constituição (controle de constitucionalidade comissivo), pode-se 

observar fenômeno oposto, em que a Constituição prevê a atuação normativa, mas esta não 

se concretiza por alguma razão17. A este fenômeno dá-se o nome de omissão normativa – 

                                                 

16  “Esta concepción de la Constitución normativa como un todo sistemático es el presupuesto de la 

eventualidad de las omisiones legislativas inconstitucionales: los vacíos normativos que produzcan 

situaciones incompatibles con el orden constitucional no pueden ser consecuencia de una imprevisión del 

constituyente, sino efecto de la inobservancia de alguno de los mandatos de normación dirigidos por aquél 

a los poderes constituidos y, en particular, al legislador.” (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 

ESPAÑA, 2008, p. 12). 
17  “A inconstitucionalidade, porém, não mais se cifra aos atos comissivos do poder, pois a exigência da 

conformidade das situações jurídicas com os ditames constitucionais, como decorrência natural da 

supremacia constitucional, não se satisfaz apenas com a atuação positiva de acordo com a Constituição. 

Exige mais, pois omitir a aplicação de normas constitucionais, quando a Constituição assim a determina, 

também constitui conduta inconstitucional, apurável pela via do controle de constitucionalidade por 

omissão.” (CUNHA JÚNIOR, 2008, p. 117-118). 
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se prevista genericamente – ou usa-se o termo omissão legislativa, nas hipóteses em que 

está a cargo do Poder Legislativo a atuação18. 

Desta forma, quando a Constituição pressupõe como condição de efetividade da 

norma uma determinada regulação por parte do legislador ordinário e esta não se 

concretiza trata-se de uma omissão relevante, já que fere um mandamento constitucional 

permanente e concreto. Este é o primeiro ponto de partida para a conceituação do instituto, 

já que a omissão legislativa extraída de um mandamento constitucional “[...] só é autônoma 

e juridicamente relevante quando se conexiona com uma exigência constitucional de acção, 

não bastando o simples dever geral de legislador para dar fundamento a uma omissão 

constitucional” (CANOTILHO, 1993, p. 354). 

Somente será objeto de uma arguição judicial o preceito constitucional que preveja 

uma “ordem de legislar” (CANOTILHO, 1993, p. 355), ou melhor dizendo, quando 

expressamente a Constituição outorgue ao legislador a tarefa de dar exequibilidade prática 

a um dispositivo constitucional. 

A exigência desta “ordem legislativa” tem espaço considerando-se que o 

movimento inflacionário de leis e regulamentos acabaria por inviabilizar o próprio Estado 

de Direito, caso não houvesse limites nas demandas legislativas. Assim, criou-se um 

sistema em que, a partir do momento em que a Constituição não prevê exigência normativa 

concreta, não é dado ao cidadão exigir a atuação por meio de instrumentos coercitivos 

disponíveis pela tutela jurisdicional19. 

O Tribunal Constitucional Espanhol já teve a oportunidade de se manifestar a 

respeito dos casos em que não há tecnicamente um vazio normativo, já que, quando a 

                                                 

18  Terminologicamente, é possível enumerar diferentes espécies de omissão. O uso das expressões como 

“omissão simples”, “omissão normativa”, “omissão inconstitucional” ou “omissão constitucionalmente 

relevante” serão mais bem delineadas no tópico que trata das diferentes tipologias. Para uma breve e 

introdutória explanação, é possível verificar que a expressão mais utilizada dentro das omissões 

normativas são as omissões legislativas, provenientes da falta do dever de agir do órgão Legislativo, já 

que mais recorrentes nos ordenamentos jurídicos. Também, muitas vezes, os Tribunais unificam a 

utilização da expressão “omissão legislativa” para se referir à “omissão legislativa inconstitucional” ou ao 

“silêncio legislativo inconstitucional”. É possível visualizar a maior utilização da expressão no segundo 

capítulo, a partir do levantamento jurisprudencial no site do STF e as expressões utilizadas para a busca. 
19  “Uma coisa é o não cumprimento inconstitucional ou ilegal de um dever jurídico de normação por parte 

do legislador ou de outros poderes públicos com competência regulativa; outra coisa é o reconhecimento 

de uma pretensão subjectiva dos cidadãos à emanação de normas. Mas aqui ainda é preciso distinguir. Um 

direito genérico dos cidadãos à emanação de normas coloca problemas diferentes daqueles que suscita o 

direito à emanação de normas sempre que a falta de lei ou norma regulamentadora torne concretamente 

inviável o exercício de um direito ou liberdade constitucional.” (CANOTILHO, 1993, p. 361). 



Capí tu lo  1  -  A o missão  co nst i tuc ionalmente  r e l evante   29 

 

 

inatividade legislativa não decorre de um mandato constitucional e é fruto de um legítimo 

exercício de opção política, não há que se falar em exigência de atuação do Tribunal20. 

Ao se estabelecer esse pressuposto para os casos de omissão inconstitucional, é 

possível questionar quais são as normas, portanto, que possuem aplicabilidade direta e 

quais demandariam uma atuação ordinária expressa por parte do legislador. O raciocínio se 

explica, pois ainda que a Constituição brasileira seja classificada como de viés analítico, 

não seria exigível que disciplinasse toda e qualquer promessa constitucional ali desenhada, 

esforço que, além de exigir um excessivo rigor conceitual e programático, traria, ainda 

assim, divergências interpretativas inerentes ao ordenamento jurídico de uma sociedade 

plural. Também, caso a Constituição previsse as diretrizes de todas as políticas públicas 

desenhadas, certamente engessaria o poder legislativo e executivo em sua atuação como 

governo democraticamente eleito. 

Para tanto, cumpre um breve suporte doutrinário sobre a classificação quanto à 

eficácia ou aplicabilidade das normas constitucionais21, e as consequências decorrentes 

desta diferenciação. 

A distinção trinária proposta por José Afonso da Silva (2004) prevê normas 

constitucionais plenas; normas constitucionais contidas e, por fim, as normas 

constitucionais limitadas (ou reduzidas). Brevemente, as primeiras se caracterizam por 

produzirem (ou possuírem a potencialidade de produzir) todos seus efeitos essenciais de 

forma imediata, incidindo direta e imediatamente sobre a matéria que lhes constitui objeto. 

No segundo grupo estão as normas que também incidem direta e imediatamente, “[...] mas 

que preveem meios ou conceitos que permitem manter sua eficácia contida em certos 

limites, dadas certas circunstâncias” (SILVA, 2004, p. 82). 

Interessa para este estudo o terceiro grupo, já que estas normas não produzem seus 

efeitos essenciais com sua vigência: o constituinte originário optou por deixar a tarefa ao 

legislador ordinário ou a outro órgão do Estado. Nestas circunstâncias, foi possível 

subclassificá-las enquanto normas programáticas – quando preveem desenvolvimento de 

                                                 

20  “No hay técnicamente un vacío, y, por tanto, tampoco lugar para el ejercicio de la jurisdicción 

constitucional, cuando la inactividad legislativa es fruto del legítimo ejercicio de opción política que le 

cabe al legislador en el marco de una Constitución abierta y no dirigente. (TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA, 2008, p. 24). 
21  “A aplicabilidade de norma constitucional depende, outrossim, de sua eficácia. Ou seja, para que possa ser 

aplicada, a norma deve produzir efeitos jurídicos. ‘Uma norma só é aplicável na medida em que é eficaz.’ 

Logo, ‘eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais constituem fenômenos complexos, aspectos 

talvez do mesmo fenômeno, encarados por primas diferentes: aquela como potencialidade, esta como 

realizabilidade, praticidade’.” (CUNHA JÚNIOR, 2008, p. 82). 
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normas sobre matérias ético-sociais e programas de ação social – e normas de legislação – 

inserindo-se na parte organizativa da constituição. Também podem ser denominadas 

“normas de eficácia limitada declaratórias de princípios institutivos ou organizativos”, e 

“normas de eficácia limitada declaratórias de princípio programático” (SILVA, 2004, p. 

84-86). 

A classificação proposta também foi desenvolvida por outros doutrinadores22. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, por exemplo, traz a diferenciação clássica binária, 

proveniente dos doutrinadores norte-americanos, que faz a distinção entre normas 

exequíveis e não exequíveis23: 

Como se sabe, as normas constitucionais podem ser, quanto à sua aplicabilidade, 

de duas espécies: as exequíveis, ou seja, normas completas, na hipótese e na 

consequência, e as não (imediatamente) exequíveis, que dependem de 

complementação, seja por lei (pelo legislador), seja por ato ou ação 

administrativa (pelo Executivo). Dentre estas últimas destacam-se as normas 

programáticas (que prometem providências e benefícios). (FERREIRA FILHO, 

2014, p. 65). 

Ainda que haja divergência de modelos classificatórios, é importante concluir que 

há em determinados dispositivos constitucionais (normas ditas não-exequíveis ou de 

eficácia e aplicabilidade limitadas) a necessidade de regulamentação24. 

Pacificado esse primeiro pressuposto para a configuração do instituto, chega-se a 

um segundo raciocínio, resultante da determinação do momento adequado para seu 

suprimento. Coloca-se a seguinte questão: a partir de que instante a norma constitucional, 

que até então era constitucionalmente tida como promessa, passa a ser um impedimento ao 

usufruto de direitos e garantias constitucionalmente assegurados – já que não regulada? 

Quando se torna possível identificar objetivamente o espaço de tempo excessivo que 

caracteriza a omissão constitucionalmente relevante? 

Como visto, as normas programáticas fixam determinados parâmetros nos quais o 

legislador ou o administrador vão regulamentar determinado tema, estabelecendo conteúdo 

                                                 

22  Dentre outros doutrinadores, destacam-se no cenário brasileiro para além da proposta por José Afonso da 

Silva e Manoel Gonçalves Ferreira Filho, mais bem desenvolvidas nesta dissertação, as classificações de 

Maria Helena Diniz, Meirelles Teixeira, Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres de Brito (CUNHA JÚNIOR, 

2008). 
23  Inspirada na classificação de Thomas M. Cooley e divulgada, entre a doutrina brasileira, por Ruy Barbosa 

(CUNHA JÚNIOR, 2008). 
24  “Como é fácil apreender, a trilogia, quando limitada à questão da aplicabilidade, se reduz ao dualismo 

clássico. Realmente as normas de eficácia plena e as normas de eficácia ‘contida’ são normas exequíveis 

por si mesmas, enquanto a última espécie – as normas de eficácia limitada – corresponde às normas não 

exequíveis por si mesmas.” (FERREIRA FILHO, 2014, p. 423). 
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prescritivo para o programa. Em determinadas vezes, o conteúdo prescritivo inclui a previsão 

de um prazo para atuação legislativa. Nestes casos, resta comprovada a determinação do 

tempo excessivo, já que o prazo limite encerra o período de constitucionalidade. 

Diferentemente, certas disposições constitucionais, apesar de prescreverem as 

diretrizes de atuação, não dão suporte temporal para a atuação legislativa e deixam ao 

legislador ordinário a escolha do momento em que a promessa se torna prescrição – e a 

partir daí, direitos e obrigações exigíveis, inclusive judicialmente25. Estes casos são os que 

dão margem às mais diversas interpretações, já que o único parâmetro para identificação 

deste lapso é a “razoabilidade” 26. 

Pode-se verificar que a análise objetiva de um tempo razoável para a edição da 

norma faltante é peculiar27. Não é possível o estabelecimento de um único parâmetro 

razoável que determine em todos os casos o tempo inerente à produção normativa, visto 

que não apenas é computado o tempo mínimo do desenvolvimento do processo legislativo 

(ocasião em que facilmente se calcularia o interstício entre o início e o fim de um processo 

legislativo regular); mas fica a critério do legislador o momento de início deste processo – 

já que a produção normativa também atende a reclamos populares e necessidades sociais. 

Assim, não é objetivamente possível o controle de qual tema deva ser preferido ou 

preterido na ordem de produção legislativa28. 

Por estes e outros motivos, oportunamente, foi realizado o estudo de como o Supremo 

Tribunal Federal define o tempo razoável para os casos levados a julgamento no Brasil29 e 

quais os critérios sopesados para a definição do tempo razoável de produção legislativa. 

                                                 

25  “A interpretação mais correta, ao que parece, é a de que a Constituição deixa à discricionariedade do 

legislador a escolha do momento de dar aplicabilidade às normas constitucionais não auto-aplicáveis, 

exceto nas hipóteses onde há a fixação de prazo para a edição da lei.” (LEAL, 2003, p. 8). 
26 “[...] sopesadas todas as circunstâncias envolvidas com a situação concreta, se se dessumir que a medida 

reclamada, ao longo do tempo escoado, não só podia como devia ter sido produzida, em razão de sua 

importância e indispensabilidade para dar operatividade prática às normas constitucionais, restará ocorrida e 

caracterizada a inconstitucionalidade por omissão. Assim, é necessário verificar-se em cada caso concreto a 

fluência de “tempo razoável” para a edição da medida faltante.” (CUNHA JÚNIOR, 2008, p. 126). 
27  Conforme a doutrina portuguesa, “o mero decurso do tempo não pode ser visto per se como um critério 

aceitável para determinar a verificação ou não verificação de uma omissão legislativa relevante para efeitos 

de controlo da constitucionalidade” (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PORTUGUÊS, 2008, p. 15). 
28  “A nuestro modo de ver, el elemento decisivo debe ser el de la transcendencia de la mediación legislativa, 

pero no tanto por sí sólo, sino en conexión con el elemento temporal; así entendiendo, habrá de ser el 

parámetro decisivo para precisar la racionabilidad del período de tiempo por el que se prolonga la 

inacción del legislador” (SEGADO, 1995, p. 6). 
29  “Hasta ahora temos visto, al margen de la inactividad del Poder Legislativo, dos de los elementos 

esenciales de la definición: el encargo al legislador, contenido en una norma constitucional que es de 

eficacia limitada, y el paso del tiempo que determina el fraude constitucional. Los dos son 

imprescindibles. Uno sin el otro deja sin sentido a la inconstitucionalidad por omisión.” (FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, 2007, p. 36). 
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Até agora foram vistos os dois elementos principais da configuração do instituto da 

inconstitucionalidade por omissão, em que o silêncio do legislador (ou do órgão 

responsável pela regulamentação) se torna uma omissão inconstitucional, passível de 

prevenção e controle30. 

A segunda e terceira críticas acima referenciadas, que acabam por dificultar o 

estudo do tema, dizem respeito à ausência de legislação e à tipologia do instituto. Por 

constituírem temas de aprofundamento necessário, seguem nos próximos tópicos 

primeiramente a análise classificatória da omissão normativa, e a posteriori, como os 

países reconhecem a omissão normativa em seus ordenamentos e como atuam na sua 

prevenção e repressão. 

1.2 TIPOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DAS OMISSÕES 

Segundo Fernández Rodríguez (2007) antes de se passar propriamente à 

classificação das omissões inconstitucionais, pode-se mencionar duas espécies de omissão 

que, ainda que aparentemente simplistas e primitivas, têm papel central na elucubração de 

eventuais confusões terminológicas aparentes: a omissão simples e a omissão normativa. 

A omissão simples representa a mera ausência de complemento a um preceito 

constitucional. Assim, tendo em vista que a inatividade normativa não apresenta maiores 

riscos à integridade do ordenamento jurídico, já que nestes casos o dispositivo possui 

eficácia plena e não depende de regulamentação, esta conceituação tem importância 

mínima no estudo do tema (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2007). 

Num segundo momento, a omissão simples se qualifica com o predicado da 

normatividade, ainda que não represente motivo vulnerador da Lei Fundamental. Seria, por 

exemplo, o caso das omissões normativas quando o tempo excessivo ainda não tenha sido 

atingido para sua caracterização como inconstitucional. Também, casos em que há uma 

obrigação de legislar ordinária, ou seja, que não seja proveniente de norma constitucional, 

                                                 

30  “El silencio del legislador sólo se transforma en una omisión contraria a la Constitución... si el legislador 

con su silencio desplaza al pueblo soberano y se transforma en poder constituyente, es decir, si con su 

silencio altera el contenido normativo de la Constitución.” (VILLAVERDE MENÉNDEZ, 1997, p. 3-4 

apud TEJADURA TEJADA, 2007, p. 276). 
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nos casos em que a mera “ausência de regulação em uma situação de fato que é merecedora 

de ser disciplinada juridicamente” (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2007, p. 42). 

Tais omissões não são objeto central deste estudo. A relevância constitucional 

somente tem espaço quando a omissão simples, qualificada por sua normatividade, adquire 

traços que prejudicam a eficácia de normas constitucionais, e que dão ensejo à 

inaplicabilidade ou má aplicação da Constituição – passíveis de repressão, portanto. 

Mediante a identificação do conceito de “falta de norma regulamentadora”, visto acima, e 

que dá suporte à previsão de uma omissão normativa relevante, é possível classificá-la a 

partir de diferentes critérios. 

O primeiro deles, e o mais citado pela doutrina, se refere à integralidade da previsão 

normativa deficitária: total ou parcial. Se este dever não foi de todo cumprido, tem-se uma 

omissão absoluta (ou total); caso o incumprimento se dê de forma parcial (incompleta ou 

deficiente), esta omissão é relativa31. 

Uma questão debatida com relação às omissões absolutas diz respeito à necessidade 

de a omissão ser referente à produção normativa ou à sua existência no sistema jurídico 

vigente; ou seja, a hipótese de estar em andamento a perspectiva de normativização do 

conteúdo, por si só, exclui a possibilidade de uma situação de inércia legislativa? A 

doutrina majoritária prevê que, ainda que haja projeto de lei em andamento, a omissão se 

verifica quando o direito garantido pela norma não foi atendido in concreto. 

Assim, o controle das omissões absolutas, verificados quando o legislador tenha 

omitido toda e qualquer regulação sobre a matéria, não possui como impeditivo a 

existência de projetos de lei ou de regulamentos em trâmite. Somente a lei vigente tem o 

condão de impedir o controle da omissão inconstitucional nesta modalidade. Este também 

é o entendimento do Supremo Tribunal Federal32. 

                                                 

31  “De Wessel procede la classificación comúnmente admitida que distingue entre omisiones absolutas y 

relativas. Absolutas en tanto que falta cualquier disposición de desarollo legislativo del precepto 

constitucional y relativas cuando la actuación del legislador ha sido parcial al emanar uma ley que 

disciplina sólo algunas relaciones y no otras aun tratándose de supuestos análogos, com consiguiente 

lesión del principio de igualdad.” (AHUMADA RUIZ, 1991, p. 172). 
32  O voto do Ministro Relator Gilmar Mendes na ADI n. 3682 traz, no caso da criação de municípios, a 

inexistência de uma “total inércia legislativa” (ADI n. 3682, p. 303), já que vários projetos de lei 

complementar foram apresentados e discutidos no âmbito das casas legislativas. Porém, ainda que 

reconheça em seu voto o desencadeamento do processo legislativo sobre o tema e traga as indicações 

sobre os projetos e o respeito às discussões e difíceis negociações, o Ministro justifica a existência da 

omissão: “Essas peculiaridades da atividade parlamentar, que afetam, inexoravelmente, o processo 

legislativo, não justificam, todavia, uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das Casas 

Legislativas, conduta esta que pode pôr em risco a própria ordem constitucional.” (ADI, n. 3682, p. 305). 
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A omissão relativa é caracterizada não pela ausência completa de lei, mas a 

omissão opera parcialmente – já que, ainda que a lei exista, ela não é suficiente para tutelar 

o direito assegurado. Ainda que a norma esteja vigente, acaba por ferir o postulado básico 

da igualdade, pois concede de forma incipiente o direito que deveria ser estendido a um 

grupo maior de destinatários, ou ainda, ela atinge todos os destinatários, mas de forma 

insuficiente quanto ao seu espectro material de atuação. 

Conforme a doutrina espanhola e alemã sobre o tema, a omissão relativa representa 

uma “exclusão arbitrária ou discriminatória de benefício”, ou “discriminação por exclusão 

tácita” 33 34. 

A omissão relativa, por envolver essa exclusão tácita que fere o princípio da 

igualdade, geralmente é aplicada nos casos de omissões relacionadas a políticas públicas e 

programas de direitos sociais. Assim, para caracterização do instituto, é preciso que haja 

uma política que não atenda igualmente todos os indivíduos, sendo corrigida via extensão 

do benefício às demais categorias de pessoas. 

O Tribunal Constitucional Espanhol teve a oportunidade de se manifestar sobre a 

técnica de identificação destes casos, via exame de “natureza conexa” ou related nature, 

que seria a possibilidade de ampliação do objeto da lei aplicada em razão da identidade 

entre um suposto contemplado por uma norma e outro não contemplado ou excluído, 

verificando-se o trato discriminatório35. O contexto típico de aplicação desta manobra na 

Espanha é o recurso de amparo em defesa do princípio constitucional da Igualdade 

(TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA, 2008). 

A dificuldade do órgão responsável pela repressão desta omissão está em identificar 

a existência ou não desta omissão relativa, já que a exclusão de uma categoria de 

indivíduos poderia corresponder tanto a uma vontade do legislador de regular determinado 

                                                 

33  “De otra parte, junto a esta perspectiva básicamente formal del instituto, éste presenta otra vertiente 

material que se nos revela con meridiana claridad en la creación jurisprudencial alemana de la llamada 

‘exclusión arbitraria o discriminatoria de beneficio’.” (SEGADO, 1995, p. 4). 
34 “En este ámbito, sin embargo, lo que interessa destacar es que la figura de la inconstitucionalidad por 

omisión no añade nada nuevo respecto a lo que aqui se há llamado discriminación por exclusión tácita. 

Basta recordar, em este sentido, que esta última constituye el ejemplo típico de lo que Wessel denominó 

en su día ‘inconstitucionalidad por omisión relativa’.” (BEILFUSS, 2000, p. 44). 
35  “Tal y como se entiende este apartado del Cuestionario, la “naturaleza conexa” o razón de identidad entre 

un supuesto contemplado en una norma y otro no contemplado o excluido está en la base de todo juicio de 

igualdad y, por ello, es determinante para la identificación de un vacío normativo parcial o por defecto. En 

este sentido, la iniciativa para su examen corresponde al demandante que denuncia un trato 

discriminatorio, pues a él compete aportar un tertium comparationis y demostrar la identidad de razón que 

impone un trato igual para el supuesto excluido o no contemplado en la normativa aplicada en su 

perjuicio.” (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPANÃ, 2008, p. 24). 
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regime jurídico de certa maneira como o contrário, seja com justificativas orçamentárias ou 

tão somente políticas. 

Segundo voto do Ministro Relator Gilmar Mendes na ADI n. 875, a omissão parcial 

deve ser reconhecida não apenas diante de juízo ou valorações de caráter subjetivo, mas do 

“cotejo da lei que fora editada com a norma construída a partir da interpretação do 

dispositivo constitucional” (ADI n. 875, p. 247-248): 

Dessarte, somente restará configurada a omissão parcial se presentes os seguintes 

requisitos: (i) norma constitucional que imponha o dever de legislar de conteúdo 

definido e (ii) edição de lei que confira à matéria tratamento aquém daquele 

pretendido pela Constituição. (Voto do Min. Relator Gilmar Mendes, ADI n. 

875, p. 248). 

Desta forma, o reconhecimento de uma inconstitucionalidade pautada na omissão 

relativa, ainda mais que o caso de omissão absoluta resvala na análise da 

discricionariedade do legislador na formulação de políticas públicas, ainda que este não 

possa constituir argumento de exclusão social36. 

O desenvolvimento dos estudos sobre a omissão relativa também suscitou 

divergências quanto à eficácia da decisão judicial nestes casos. Seria impossível declarar a 

nulidade de uma omissão legislativa, havendo a decisão judicial que constatar apenas sua 

inconstitucionalidade. Além disso, a supressão da norma ocasionaria maiores danos que 

sua efetividade parcial. Desta forma, o Tribunal Constitucional alemão desenvolveu a 

teoria da declaração de inconstitucionalidade sem a declaração de nulidade 

(Unvereinbarkeit), além do processo de concretização (konkretisierung) (SEGADO, 1995). 

Outra classificação que pode ser suscitada é a diferenciação entre omissão formal e 

material, cujo estudo ainda segue foco de divergências doutrinárias. Para Cunha Júnior 

(2008), o estudo da omissão formal e material nada mais é que correspondente à chamada 

omissão total e parcial, respectivamente. De acordo com Cunha Junior, na omissão formal, 

assim como a total, “[...] o legislador não emana qualquer preceito a realizar as imposições 

constitucionais” (p. 132); na omissão material (ou parcial) as leis de cumprimento das 

imposições favorecem certos grupos esquecendo outros, seja pelo não favorecimento 

arbitrário ou pela exclusão inconstitucional de vantagens. 

                                                 

36  “Lo contrario sería tanto como el retorno a un nuevo neopositivismo de corte weimariano en el que la 

Constitución no sólo dejaría de estar situada por encima del legislador, sino, más aún, quedaría sujeta a la 

libre disposición del mismo.” (SEGADO, 1995, p. 4). 
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Já o doutrinador espanhol Fernández Rodríguez (2007) sugere outro viés para a 

concepção desta classificação entre omissões formais e materiais. Enquanto nas primeiras 

(omissões formais) há formalmente a necessidade de uma regulamentação, pela 

caracterização da omissão, as segundas (omissões materiais) são aquelas em que mesmo 

que o legislador tenha atuado a respeito de um encargo normativo, na verdade não houve 

materialmente a supressão da lacuna normativa. Esta segunda concepção nos interessa pela 

sua abrangência aos casos em que, ainda que o legislador aceite a ordem judicial, não há 

vontade política para a edição da norma, ou se há a vontade política ela é no sentido da 

discricionariedade de manter a omissão. 

Esta hipótese será vista com profundidade no tópico “2.2.3. A decisão judicial e seu 

impacto sobre a vontade política: uma introdução à necessidade do diálogo entre os 

poderes” – momento em que serão verificadas as consequências da pressão judicial sob a 

perspectiva estratégico-legislativa. 

Outra distinção classificatória seria a possibilidade se estabelecer um instituto com 

caráter mais extenso (e, portanto, admitindo omissões dos poderes públicos, no geral) ou 

mais reduzido (admitindo apenas a omissão legislativa como inconstitucional), 

distinguindo a omissão inconstitucional da inércia ou inatividade regulamentária 

(FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2007). 

Aqui ocorre outra forma de classificação, desta feita relativa ao objeto passível de 

regulamentação. Se uma lei, omissão legislativa37. Caso se esteja diante de uma omissão 

por parte das entidades regulamentares constantes da Administração Pública, esta omissão 

é administrativa. 

Um objeto de estudo mais amplo compreende as duas situações, podendo incluir 

inclusive omissões regulamentares judiciais, no campo dos três poderes constituídos38, 

enquanto um objeto mais restrito abarcaria apenas as omissões legislativas. 

Pode-se sustentar outras formas de tipologia, como a omissão que afeta direitos 

fundamentais e omissão que nãos os afeta; omissão evitável e inevitável (FERNÁNDEZ 

                                                 

37  “In un primo senso generale e approssimativo si puó dire che constituisce omissione legislativa la mancata 

emanazione de leggi ordinarie in funzione attuativa de istituti o principi contenuti nella carta 

costituzionale” (SILVESTRI, Gaetano, 1981, p. 1684 apud FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2007, p. 25). 
38  “Diversos são os casos tipificadores de inconstitucionalidade por omissão, merecendo destaque dentre 

eles: (a) a omissão do órgão legislativo em editar lei integradora de um comando constitucional; (b) a 

omissão dos poderes constituídos na prática de atos impostos pela Lei maior; (c) a omissão do Poder 

Executivo caracterizada pela não expedição de regulamentos de execução das leis. Assim, a 

inconstitucionalidade por omissão pode se dar no campo dos três poderes constituídos – Executivo, 

Legislativo e Judiciário.” (BARROSO, 2000, p. 158). 
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RODRÍGUES, 2007), mas estas ocupam pouco espaço no desenvolvimento do tema pela 

doutrina. 

1.3 INSTRUMENTOS DE COMBATE À OMISSÃO INCONSTITUCIONAL NO 

DIREITO COMPARADO 

Como visto, não é regra a utilização de mecanismos processuais para prevenção e 

repressão à omissão normativa. Poucos são os ordenamentos que adotam previsões 

específicas de combate à omissão e, quando adotados, a imposição específica e concreta 

imposta pela Constituição incide, no mais das vezes, sobre o legislador ordinário, o qual é 

incumbido de dar a necessária efetividade às normas constitucionais programáticas39 por 

meio da ciência da omissão via declaração do Tribunal Constitucional ou órgão 

semelhante. 

Ainda nos debates da constituinte, Anna Cândida da Cunha Ferraz (1986, p. 55) 

trouxe uma série de fórmulas que poderiam ser utilizadas para “constranger o legislador a 

legislar” tais como: (i) o próprio constituinte sujeitar a prazo a legislação complementar ou 

integrativa da Constituição, cominando a inobservância do prazo com sanções políticas ou 

de outra natureza – como crime de responsabilidade –; (ii) utilização de outros meios de 

suprir a norma faltante que não pela atuação legislativa direta – por exemplo, iniciativa 

popular, iniciativa legislativa dos Estados-membros, iniciativa legislativa de entidades e 

associações –; e, por fim, a (iii) inconstitucionalidade por omissão do legislador, que a sua 

vista parece ser a solução mais simples. 

A previsão constitucional de mecanismos de combate às omissões, desta forma, 

segue ainda hoje palco de divergências e parte da doutrina sustenta que os dois únicos 

motivos que justificariam a inserção de uma teoria da omissão legislativa nos sistemas 

constitucionais seriam a garantia da supremacia constitucional e a garantia da função 

                                                 

39  A discussão sobre se os esquemas sociais e programáticos devem ou não ser positivados em uma 

Constituição também é foco de análise, tendo em vista que a limitação do legislador ordinário é mais 

fortemente cristalizada num modelo de Constituição programática. Assim: “a opção pela 

constitucionalização de tais diretrizes implica necessariamente a sua observância por qualquer grupo ou 

partido que assuma o governo, excluindo, por conseguinte, políticas públicas contrastantes, ainda que 

menos onerosas e mais eficazes.” (LEAL, 2009, p. 82). 
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transformadora da constituição social (TAJADURA TEJADA, 2007)40. Ultrapassados 

estes argumentos, não haveria uma real necessidade de previsão do instituto em sede 

constitucional41. 

Além disso, é possível verificar um número considerável de obstáculos que 

dificultam a adoção de mecanismos de repressão da omissão legislativa, tais como o 

caráter de legislador negativo do Tribunal Constitucional – que não tem condições de lidar 

propriamente com as questões de omissão legislativa; a restrição da liberdade de 

conformação do legislador e finalmente, o princípio da Separação de Poderes42, que 

inviabilizaria a atuação do Tribunal na elaboração normativa (TAJADURA TEJADA, 

2007). 

Porém, apesar de não previstos mecanismos nas Constituições, a jurisprudência de 

diversos países não deixou o assunto sem tratamento. Na realidade, a abertura 

constitucional permitiu que tais países desenvolvessem uma teoria de repressão às 

omissões em nível jurisprudencial43 comparável ao dos países que adotam a previsão, e que 

influencia até hoje os demais Tribunais que têm contato com o tema. 

Na Europa44, destacam-se a Itália45, a Alemanha e posteriormente a Espanha46, que 

não adotaram norma expressa em suas Constituições, mas mantiveram as Cortes como 

                                                 

40  “Los dos argumentos fundamentales que, en mi opinión, cabe alegar en defensa de la admisión del 

instituto de la inconstitucionalidad por omisión son los dos siguientes: el primero no es otro que el dogma 

sobre el cual se ha construido todo el edificio del moderno Estado constitucional, a saber, la supremacía 

constitucional [...], el segundo, la función transformadora de la sociedad de los textos fundamentales del 

constitucionalismo social.” (TAJADURA TEJADA, 2007, p. 277). 
41  Não é a posição adotada por alguns doutrinadores. Coloca Rangel Hernández (2008, p. 226): “La 

inclusión de la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa incide en una mejora al sistema de 

justicia constitucional de nuestro país, constituye un avance en el acceso a la justicia constitucional y es 

un paso firme encaminado a su modernización.”. 
42  “Subjacente a este tipo de controlo de inconstitucionalidade por omissão está a delicada questão da 

conciliação entre a autonomia política do legislador ordinário (e a correspectiva liberdade de conformação 

normativa) e a necessidade de assegurar a subordinação do mesmo legislador à constituição, alicerçada no 

reconhecimento da sua supremacia no seio do ordenamento jurídico (reconheça-se-lhe ou não um carácter 

dirigente ou mesmo tão só programático). De forma mais específica, está em causa a conciliação entre a 

liberdade de conformação normativa do legislador e o dever de legislar imposto em certos casos pela 

constituição. A questão fundamental a ter em consideração é, deste modo, a da determinação das fontes do 

dever de legislar. Como pano de fundo desta problemática, temos o princípio da separação dos poderes.” 

(TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PORTUGUÊS, 2008, p. 9). 
43  “En resumen, es evidente que la inexistencia de una norma constitucional especifica que establezca la 

fiscalización por los Tribunales Constitucionales de la inconstitucionalidad por omisión no ha impedido 

que se llegue a resultados análogos a los de los países que han incorporado a sus códigos constitucionales 

cláusulas de fiscalización de la inconstitucionalidad por omisión.” (SEGADO, 1995, p. 12). 
44  Sobre o tema, vide Revorio (2001). 
45  “También en Italia, la ‘Corte Costituzionale’ ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre una serie de 

omisiones legislativas, no habiéndose limitado, como ya constatara Mortati, a declarar la ilegitimidad 

constitucional de la omisión, sino procediendo a manifestarse acerca de ‘il senso e le finalitá del 

riempemento della lacuna’.” (SEGADO, 1995, p. 10). 
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protagonistas no tratamento do assunto, sejam por meio de: recomendações ao legislador 

[“recomendaciones al legislador”] (AHUMADA RUIZ, 1991, p. 182); sentenças aditivas 

[“sentencias aditivas”] (AHUMADA RUIZ, 1991, p. 184); sentenças interpretativas; 

sentenças manipulativas; declaração de inconstitucionalidade parcial de uma norma por 

vulneração do princípio da igualdade – “sentencias que declaran la inconstitucionalidade 

parcial de una norma em relación com la vuneración del principio de igualdad” 

AHUMADA RUIZ, 1991, p. 186) –; e sentenças que declaram a inconstitucionalidade sem 

nulidade – “omisiones inconstitucionales y sentencias que declaran la inconstitucionalidad 

sin nulidad” (AHUMADA RUIZ, 1991, p. 189; TAJADURA TEJADA, 2007, p. 295). 

Na Alemanha, por exemplo, a jurisprudência do Bundesverfassungsgericht (TCA) 

passou a admitir o controle das omissões pelo processo de concretização, tendo como 

marco a sentença n. 26 de 29 de janeiro de 1969 (BverfGE 25, 167) (CUNHA JÚNIOR, 

2008, p. 134), quando o Tribunal passou a avançar para a integração da ordem jurídica 

violada pela omissão em caso relativo a filhos legítimos e ilegítimos47. 

Assim, o Tribunal Constitucional Alemão (TCA) atualmente admite o recurso de 

queixa constitucional contra a omissão do legislativo se o recorrente puder alegar, 

satisfatoriamente, a violação de um direito fundamental (arts. 1º a 19 da Lei Fundamental) 

ou de algum dos direitos previstos nos artigos 20.4, 33, 38, 101, 103 e 104 em virtude do 

descumprimento do dever constitucional de legislar (SEGADO, 2008). Nestes casos, 

evidentemente, é impossível declarar a nulidade de uma omissão legislativa; por isso, a 

função do TCA é apenas de constatar uma inconstitucionalidade, criando a teoria 

amplamente difundida da declaração de inconstitucionalidade sem declaração de 

nulidade48. 

                                                                                                                                                    

46  “Es cierto que la figura de la ‘inconstitucionalidad por omisión’, como tal, no está prevista ni en la LOTC 

ni en la Constitución, es más, el primer obstáculo de índole procesal que se opone al reconocimiento de un 

control de la omisión es, en primer lugar, que el Tribunal Constitucional considera como objeto del juicio 

de constitucionalidad el ‘texto’ entendido como soporte material del precepto y si estamos ante una 

omisión, estamos ante un ‘vacío’ de regulación, ante una ‘ausencia de texto’. (AHUMADA RUIZ, 1991, 

p. 175-176). 
47  “La construcción desenvuelta por el ‘Bundesverfassungsgeritcht’ presenta, desde luego, méritos notorios, 

al superar la estrecha concepción teórica que reduce la omisón inconstitucional a la integración normativa 

expresamente requerida por el constituyente.” (SEGADO, 1995, p. 9). 
48  Para maior aprofundamento sobre a atuação do Tribunal Constitucional Alemão no controle de omissões 

legislativas, principalmente da pluralidade de técnicas decisórias utilizadas pelo Tribunal (decisões de 

apelação ao legislador, declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, decisões 

interpretativas ou de interpretação conforme a Constituição), o trabalho de Francisco Fernández Segado 

(2008). 
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Esta inovação alemã em termos de extensão de benefícios, em processo de 

concretização e declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade se tornou 

parâmetro para os demais países, inclusive para o Brasil, que utilizou tais diretrizes em 

mais de uma decisão49. 

O Tribunal Constitucional Espanhol se destaca por uma maior autocontenção, já 

que ainda que seja possível identificar alguns terrenos em que tenha se desenvolvido com 

algum grau de ativismo, pode-se dizer que, no geral, sempre atuou dentro dos limites 

permitidos pelas técnicas de interpretação jurídica (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 

ESPAÑA, 2008)50. 

Cumpre aqui salientar importante questão, relacionada à tipologia dos institutos. 

Atualmente, no Tribunal Constitucional da Espanha, após 30 anos de jurisprudência, pode-

se dizer que a questão da omissão inconstitucional já está quase superada “cuando menos 

en su manifestación más grosera” (omissões absolutas). Já as omissões relativas 

constituem fenômenos mais recorrentes na legislação ordinária, resolvidas pelas técnicas 

elencadas acima (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA, 2008, p. 42-43). 

Interessante a observação que a ciência com a concessão de prazo para que o 

legislador atue é alvo de críticas na Espanha, já que tais recomendações não são atendidas 

com a esperada diligência. Mas ainda que não haja a atuação do legislador em resposta ao 

chamado, o Tribunal não conta com mais recursos frente a essa situação que a apelação à 

responsabilidade institucional do legislativo51. 

A Colômbia é também um dos países da América Latina que não possuem adoção 

de ação de inconstitucionalidade por omissão, tão somente por ação. Isso deu base à Corte 

Constitucional para considerar que ela carece de competência para examinar as omissões 

                                                 

49  A declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade/restrição de efeitos é a modulação de 

efeitos das decisões que permite que se operem a suspensão de aplicação da lei e dos processos em curso 

até que o legislador, dentro de prazo razoável, venha a se manifestar sobre a situação inconstitucional. 

Será mais bem estudada na análise dos julgados do STF no segundo capítulo. 
50  “Con todo, y al margen de que sea posible identificar terrenos en los que el Tribunal Constitucional se ha 

desenvuelto con algún grado de activismo, puede decirse que, por lo general, ello ha sido siempre en los 

límites permitidos por las técnicas de la interpretación jurídica.” (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 

EXPAÑA, 2008, p. 9) 
51  “Por lo general, y fuera del caso que acaba de citarse de la STC 45/1989, las invocaciones al legislador 

para que supla la omisión advertida ‘dentro de un tiempo razonable’ (vgr. STC 96/1996, de 30 de mayo) 

no son atendidas con la esperada diligencia. El Tribunal no cuenta, por otro lado, con más recurso frente a 

ello que la apelación a la responsabilidad institucional del legislativo, pues no le caben fórmulas como las 

que sí están a disposición del Tribunal austriaco en punto al condicionamiento y articulación en el tiempo 

de los pronunciamientos anulatorios.” (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA, 2008, p. 37). 
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absolutas, pois em tal caso não há lei concreta que deva ser examinada, assim como ocorre 

no México em nível federal52. 

Nos casos de omissão relativa, cada vez mais o Tribunal Constitucional da 

Colômbia tem sido forçado a manifestar-se sobre a inércia do legislador quando ela impede 

o exercício de direitos dos administrados em condições de igualdade, notadamente 

desenvolvendo o tema na seara jurisprudencial, conforme já foi dito (VILLOTA 

BENAVIDES, 2012). 

Em síntese, as Cortes atuam de três formas distintas: (i) ditar a norma legal para dar 

plena efetividade ao preceito constitucional – a vigência desta norma seria provisória 

aguardando a atuação legislativa; (ii) uma ordem de legislar por parte do Tribunal 

Constitucional; (iii) uma ciência da omissão e recomendação ao legislador no sentido 

constitucional desejado (TAJADURA TEJADA, 2007). Os doutrinadores espanhóis e 

europeus, no geral, têm optado pela última, já que “[...] a solução pode parecer modesta, 

mas um pronunciamento do Tribunal Constitucional recomendando ao legislador atuar em 

um sentido dificilmente poderia ser não atendido sem um alto custo político (TAJADURA 

TEJADA, 2007, p. 289; tradução nossa)53. 

Quanto aos países que adotam ações de inconstitucionalidade por omissão, cada um 

regula com aspectos diferenciadores, tais como sujeitos legitimados, objeto da ação e 

consequências jurídicas de seu reconhecimento.  

No clássico modelo português, a previsão de um modelo de repressão de 

inconstitucionalidade por omissão surgiu, ainda que timidamente, como uma possibilidade 

para que o representante da legalidade revolucionária (o então Conselho da Revolução) 

pudesse fazer “recomendações” aos órgãos legislativos democraticamente legitimados 

(Assembleias Regionais e Governo) (CANOTILHO, 1993). 

Assim, em decorrência da adoção de um instituto com presunção de equilíbrio e 

representação política, a Constituição Portuguesa de 1976 utiliza os seguintes termos: 

                                                 

52  Rangel Hernández (2008), ao tratar de mecanismos de omissão inconstitucional no México, dispõe sobre a 

necessidade de uma regulamentação constitucional sobre o tema tendo em vista a recusa da Corte em 

tratar questões de omissão absoluta, assim como no caso Colombiano: “No obstante, en diversos criterios 

jurisprudenciales, la Corte Constitucional ha reconocido competencia para pronunciarse respecto de 

omisiones parciales, pero ha negado categóricamente su competencia para la omisión total, como sucedió 

en México, y al respecto, Víctor Bazán sostiene que la doctrina judicial colombiana, tiene sentado que 

carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa 

absoluta; visión restrictiva que – desde nuestra perspectiva – no se compadece integralmente con la 

misión diferida en la Corte [...].” (p. 224). 
53  “[...] la solución puede parecer modesta, pero un pronunciamiento del Tribunal Constitucional 

recomendando al legislador actuar en un sentido difícilmente podría ser inatendido sin un alto coste 

político.” (TAJADURA TEJADA, 2007, p. 289; tradução nossa). 



Capí tu lo  1  -  A o missão  co nst i tuc ionalmente  r e l evante   42 

 

 

Artigo 283. 

Inconstitucionalidade por omissão 

1. A requerimento do Presidente da República, do Provedor de Justiça ou, com 

fundamento em violação de direitos das regiões autónomas, dos presidentes das 

Assembleias Legislativas das regiões autónomas, o Tribunal Constitucional 

aprecia e verifica o não cumprimento da Constituição por omissão das medidas 

legislativas necessárias para tornar exequíveis as normas constitucionais. 

2. Quando o Tribunal Constitucional verificar a existência de inconstitucionalidade 

por omissão, dará disso conhecimento ao órgão legislativo competente. 

A primeira diferença de regime, se comparados o modelo português com o 

brasileiro, diz respeito à legitimidade ativa. Enquanto no modelo brasileiro a legitimação 

decorre do extenso rol do art. 103 da Constituição Brasileira de 1988, e ainda de qualquer 

cidadão no modelo do Mandado de Injunção, na Constituição Portuguesa de 1976 três são 

os legitimados para propositura do instrumento: o Presidente da República; o Provedor de 

Justiça e, em alguns casos, os Presidentes das Assembleias Regionais.  

Outras duas diferenças fundamentais dizem respeito ao objeto da 

inconstitucionalidade por omissão e ao limite temporal. Enquanto o modelo brasileiro se 

pautou na expressão “omissão de medida para se tornar efetiva norma constitucional”, o 

modelo português adotou a expressão “omissão das medidas legislativas necessárias” 

(CANOTILHO, 1993, p. 353-354). O limite temporal para atuação apenas é previsto no 

modelo brasileiro no caso de omissões de órgãos administrativos – 30 dias. 

No influxo da previsão da Constituição da Iugoslávia de 1974, e na linha das 

Constituições portuguesa de 1976 e brasileira de 1988, tem-se, na América Latina, países 

que possuem a previsão constitucional da omissão legislativa. Argentina54, Costa Rica55 e 

Venezuela56 (VILLOTA BENAVIDES, 2012) são alguns exemplos de países que 

passaram a adotar mecanismos recentemente, na linha das Constituições dirigentes. 

                                                 

54  A Corte Argentina tem adotado novos mecanismos para sanar as omissões legislativas, como a utilização 

de Audiências Públicas. Segundo Valcarce Ojeda (2014) a introdução pela Corte desses novos 

mecanismos de solução de conflitos, atuando como uma espécie de mediador, parece funcionar como um 

fomentador do diálogo entre os poderes e revela-se mecanismo idôneo para superar a passividade 

verificada (VALCARCE OJEDA, 2014, p. 14-15). 
55  “En Costa Rica el control de la omisión legislativa se lleva a cabo a través de la acción de 

inconstitucionalidad, ya que de conformidad con el artículo 73, inciso a) de la Ley número 7135 “Ley de 

la Jurisdicción Constitucional”, este medio de control es procedente contra leyes y otras disposiciones 

generales que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional.” (ROJAS 

ZAMUDIO, 2014, p. 2). 
56  Previsão encontrada no art. 336, n. 7 da Constituição da República Venezuelana de 1999: “Artículo 336. 

Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:[...] 7. Declarar la 

inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya 

dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta 

Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los 

lineamientos de su corrección.” 
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O Equador, com uma recente Constituição aprovada por referendo em 28 de 

setembro de 2008, remodelou as funções e caraterísticas de seu Tribunal Constitucional, e 

passou a prever, em seu art. 436, inciso 10, a previsão de omissão inconstitucional. 

Atípica a previsão desta Constituição, já que além de prever a declaração da 

omissão pelo Tribunal Constitucional, acrescenta já no texto constitucional as 

consequências para o não cumprimento de suas decisões: “Art. 436. [...] 10. [...] Se 

transcorrido o prazo a omissão persiste, a Corte, de maneira provisória, expedirá a norma 

ou executará o ato omitido, de acordo com a lei.” (tradução nossa) 57. 

Como se pode constatar, deve haver uma intimação por parte da Corte 

Constitucional para que o órgão omisso se manifeste, e caso não o fazendo, a norma 

constitucional já habilita a Corte para que de maneira provisória emita a norma ausente ou 

execute o ato omisso, de acordo com a lei (SAGÜÉS, 2009). 

Tal previsão não está livre de críticas por parte da doutrina equatoriana. Num 

primeiro momento, a crítico se refere à garantia da separação de poderes na atuação como 

legislador precário do Tribunal. Porém, ainda que se considere a separação de poderes um 

argumento já ultrapassado, já três críticas são levantadas: (i) prejuízo à questão técnica 

(ausência de noções mínimas de legística pelos Tribunais)58; (ii) prejuízo à questão política 

(legitimidade, ausência de estrutura deliberativa, imparcialidade e independência); (iii) 

prejuízo à questão funcional (em que medida a assunção destas novas funções 

comprometeria a função básica do Tribunal, dada a atual sobrecarga de processos) 

(SAGÜÉS, 2009). 

Na Hungria, a Constituição de 2011, que entrou em vigor em 1º de Janeiro de 2012, 

acaba por consolidar uma atuação da Corte Constitucional nos casos de omissão 

legislativa. Desde 1989, com a introdução do judicial review e novas competências à Corte 

Constitucional, houve a previsibilidade de que a Corte poderia proceder ex officio nos 

casos em que o órgão legislativo criasse uma situação de inconstitucionalidade na omissão 

                                                 

57  Previsão encontrada no art. 436 da Constituição Equatoriana de 2008: “Art. 436.- La Corte Constitucional 

ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones: [...] 10. Declarar la 

inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades públicas que por omisión 

inobserven, en forma total o parcial, los mandatos contenidos en normas constitucionales, dentro del 

plazo establecido en la Constitución o en el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Si 

transcurrido el plazo la omisión persiste, la Corte, de manera provisional, expedirá la norma o ejecutará el 

acto omitido, de acuerdo con la ley.” 
58  “Con esto quiere significarse el arte y la ciencia de legislar no es un trabajo para amateurs, y que una 

corte constitucional que quiera operar como legislador, aunque precario y suplente, puede no ser el 

órgano más adecuado para estas nuevas funciones, que en principio resultan anómalas para el tribunal.” 

(SAGÜÉS, 2009, p. 75-76). 
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de leis, ordenando ao legislador que elaborasse a lei (PACZOLAY, 2013). Após a 

inovação constitucional, a Corte manteve a previsão de controle da omissão legislativa, 

como já vinha fazendo na antiga ordem constitucional: “A Corte poderia e ainda pode 

rever a constitucionalidade não apenas dos atos legislativos, mas de todos os atos 

normativos do sistema jurídico, inclusive de tratados internacionais” (KELEMEN, 2012, p. 

7; tradução nossa)59. 

Como visto, ainda que haja previsão constitucional sobre omissões legislativas, a 

forma de abordagem do tema segue diferenciada em cada um dos países. 

O maior protagonismo dos Tribunais nestas questões é decorrente de uma 

influência mundial de algumas teorias que subsidiam a atuação dos Tribunais em questões 

políticas. A força normativa da Constituição, a máxima efetividade das normas 

constitucionais, aliadas a um neoconstitucionalismo e pós-positivismo, são tendências que 

fortalecem uma postura de judicialização da política não apenas no Brasil, mas em todo o 

mundo. 

O STF, como será mostrado a seguir, assumiu de modo ostensivo a competência de 

suprir a omissão do legislador, fixando ele próprio o direito aplicável à matéria discutida, 

em casos que se tornaram paradigmáticos não apenas no Brasil mas na experiência 

internacional, como o caso da greve dos servidores públicos (FERREIRA FILHO, 2014). 

Não é exagero afirmar que, na atualidade, mormente brasileira, a Corte 

constitucional assumiu papel de superpoder constituinte. Ela pode mudar a 

Constituição, como entenda deva esta ser. Pode identificar normas 

constitucionais não escritas e aplicá-las sem contestação possível. Pode aceitar 

ou rejeitar Emendas constitucionais se, na sua compreensão, desobedecerem às 

prescrições formais e materiais, aí estão as cláusulas pétreas a serviço disto. Pode 

aceitar ou rejeitar as práticas do Legislativo ou do Executivo que, efetivamente, 

precisam de sua “sanção” para vingar. Nisto se insinua o campo aberto pela ação 

declaratória de constitucionalidade, que põe o Supremo Tribunal Federal como 

uma terceira casa legislativa, pois reclama o seu concurso para estabelecer a 

legitimidade da norma legal e dar ao seu comando a imperatividade por meio de 

uma força vinculante [...] (FERREIRA FILHO, 2014, p. 448; grifo nosso). 

Mas como visto acima, esta não é uma realidade apenas brasileira. As constituições 

e a jurisprudência dos países têm dado maior amplitude à atuação dos Tribunais. Se por um 

lado a efetividade dos direitos sociais é privilegiada, por outro, a margem de 

discricionariedade do Legislativo e do Executivo na elaboração e desenvolvimento de 

políticas resta atingida.  

                                                 

59  “The Court could and still can review the constitutionality of not only legislative acts, but of all legal 

norms of the legal system, including international treaties.” (KELEMEN, 2012, p. 7; tradução nossa). 
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CAPÍTULO 2 

A OMISSÃO INCONSTITUCIONAL NO BRASIL 

 

No Anteprojeto da Constituição, elaborado pela comissão de sistematização, 

divulgado em 26 de junho de 1987, em seu art. 207 previa, entre as competências do 

Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade por omissão. Ela havia 

sido deixada de lado nos Substitutivos ao Anteprojeto, mas por fim reapareceu no Projeto 

Final da Comissão de Sistematização (art. 6º, §60), aprovado em seu primeiro turno 

(FERREIRA FILHO, 1988). 

Neste momento, a figura do MI e da ADO andavam juntas – respectivamente arts. 

5º, LXXII e LXXV consoante o Projeto pronto para o segundo turno, ipsis litteris: 

LXXII. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e das liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania do 

povo e à cidadania. 

[...] 

LXXV. Cabe ação de inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar 

efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para adoção 

das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para 

fazê-lo em trinta dias. (FERREIRA FILHO, 1988, p. 37-38) 

Este texto foi suprimido por repetir norma já constante da competência do STF (no 

Projeto para o segundo turno em seu art. 109, §2º) e, portanto, o texto foi aprovado no art. 

103, §2º da Constituição Federal em detrimento de constar no art. 5º (FERREIRA FILHO, 

1988). 

Esta constatação demonstra, em primeiro lugar, que o desenvolvimento dos 

institutos do mandado de injunção e da ADI por omissão andaram pari passu nos trabalhos 

da Assembleia Constituinte. Em segundo, ainda que previstos como instrumentos de 

repressão das omissões legislativas, foram desenvolvidos no art. 5º em decorrência de uma 
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previsão normativa que desencadeou a existência lógica destes instrumentos: a manutenção 

da efetividade dos direitos fundamentais60. 

Ainda nesta época, nos debates da constituinte, parte da doutrina criticava a 

inclusão na Constituição brasileira do modelo de suporte português quanto à repressão da 

omissão legislativa em sede de inconstitucionalidade61. 

As razões levantadas à época por Manoel Gonçalves Ferreira Filho – e que 

permanecem atuais – sugerem a falácia que representaria o instituto, por motivos que 

perpassam a violação do juízo de discricionariedade do legislativo na elaboração das leis, 

esbarrando em decisão de caráter político. No entanto, também alcançam a indesejada 

mobilização de recursos e meios – financeiros ou não – por meio de decisão judicial, e 

assim o comprometimento de todo o planejamento orçamentário de base legislativa e 

executiva: 

Retrucar-se-á que, à falta de meios, o Judiciário reclamará do Legislativo a 

edição da lei necessária. Mas aqui, também, a proposta é ruim. Importará em dar 

ao Judiciário o poder de interferir numa questão política, como o é toda opção de 

conteúdo e oportunidade (mérito) de um ato. Daí, para o indesejável conflito de 

Poderes não faltará mais nem um passo. E se o legislador dizer ouvidos moucos, 

nada poderá ocorrer, senão o desprestígio do Judiciário [...] (FERREIRA FILHO, 

1987). 

A posição de guardião da Constituição assumida pelo Supremo Tribunal Federal no 

texto constitucional acaba contribuindo para a força da prevalência da posição judicial nos 

casos de omissão legislativa, já que além do cumprimento de suas normas constitucionais, 

a este Tribunal cabe assegurar a harmonia na aplicação do texto e a efetividade das 

                                                 

60  “A perquirição relativa à origem da norma em estudo mostra claramente que o seu objetivo é o de impedir 

que os direitos fundamentais permaneçam letra morta no texto da Constituição. Isto a vincula de muito 

perto a outros institutos previstos no Projeto, como o mandado de injunção e a declaração de 

inconstitucionalidade por omissão” (FERREIRA FILHO, 1988, p. 38). 
61  Cumpre aqui ressaltar que parte da doutrina admitia e incentivava a utilização deste instrumento, como 

coloca Anna Cândida da Cunha Ferraz: “Nos casos em que couber, ou em que as medidas sugeridas acima 

não forem, por si, suficientes à fiscalização da omissão, deverá a verificação da existência da 

“inconstitucionalidade por omissão” ser atribuída a um órgão com função de controle constitucional, de 

preferência uma Corte Constitucional, que, de resto, em nosso entender, deverá ser criada. Esta, presentes 

os pressupostos fixados pela Constituição, particularmente no tocante à omissão do legislador – mediante 

provocação ou não do Procurador da República, dos Procuradores-Gerais dos Estados, de Comissões, 

Associações, da iniciativa popular ou do poder interessado – tomará conhecimento da 

inconstitucionalidade e dela dará ciência aos poderes envolvidos, além de dar à sua decisão a publicidade 

necessária para que se produzam os efeitos e se desencadeiem os procedimentos previstos na 

Constituição. Combinam-se nestas sugestões, como se vê, meios de controle político e jurisdicional, com 

vistas à efetiva aplicação da Constituição.” (FERRAZ, 1986, p. 62). 
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intenções democráticas do constituinte originário62. A partir deste modelo de controle 

direto e indireto das normas constitucionais, o STF desponta como protagonista supremo 

na interpretação e aplicação das diretrizes traçadas pelo constituinte e vincula os demais 

poderes quanto a este dever-função. 

Sabe-se que, diferentemente de outros sistemas, o Brasil adotou modelo híbrido de 

controle de constitucionalidade, compreendendo tanto o modelo difuso, que abarca o Poder 

Judiciário nacional sendo instaurado por via incidental em ações, quanto o concentrado, 

pelas vias constitucionalmente asseguradas e concentrado no STF63. 

No que tange ao controle da omissão, essa estrutura seguiu o modelo misto do 

controle de constitucionalidade e foi instalada por meio de dois instrumentos: o Mandado 

de Injunção, previsto no art. 5º inciso LXXI – sendo a via difusa, e a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão, via concentrada prevista no art. 103 §2º, ambos da 

Constituição Federal de 1988. 

Alguns autores acrescentam que a partir da regulamentação do art. 102, § 1º, da 

Constituição da República (Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999), acrescenta-se ao rol 

de ações de omissão inconstitucional a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) em sua modalidade autônoma (art. 1º, caput, da Lei n. 9.882/99), 

face ao julgamento da ADPF-MC n. 4/DF pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, 

Cunha Júnior (2008, p. 644) defende a importância da utilização do mecanismo: “Nesse 

contexto, a arguição, segundo defendemos, pode se tornar um potencial instrumento de 

                                                 

62  Lembrando-se que parte da doutrina coloca que, inicialmente, o controle de constitucionalidade não foi 

concebido para tratar de omissão inconstitucional, acabando em alguns casos por prever esta 

eventualidade numa quarta etapa evolutiva de seu papel no sistema constitucional: “Una breve sinopsis 

histórica muestra que la jurisdicción constitucional no fue concebida inicialmente para reparar la 

inconstitucionalidad por omisión, sino solamente para inaplicar reglas inconstitucionales, en el caso 

concreto (“Marbury vs. Madison”). Que después, bajo las directrices de Hans Kelsen, pudo operar como 

legislador negativo, derogando las normas inconstitucionales. Y que más tarde, adoptó papeles de 

legislador positivo, impulsando la sanción de nuevas normas, v. gr. mediante las sentencias exhortativas. 

Finalmente, en una cuarta etapa, al atender la inconstitucionalidad por omisión en la producción de 

normas generales, cubrió vacíos lagunosos para el caso concreto, e impulsó la sanción de las normas 

ausentes, instando la actividad nomogenética del legislador ocioso, pautándole incluso ciertas directrices 

de contenido en la emisión de tales normas, y estableciendo reparaciones para el afectado por la mora 

legislativa genérica.” (SAGÜÉS, 2009, p. 78). 
63  Cumpre aqui salientar a doutrina de José Levi Mello do Amaral Júnior (2012) em sentido contrário, tendo 

em vista que a evolução do modelo brasileiro é marcada pela busca de mecanismos que venham suprir a 

falta do stare decisis. Segundo o doutrinador, o modelo brasileiro não é misto, mas corresponde a uma 

cumulação de dois modelos básicos que convivem em paralelo. Tem sucedâneo no modelo difuso, já que 

todos os juízes e tribunais têm competência para a decisão de inconstitucionalidade, alguns deles também 

pela via principal (STF e Tribunais de Justiça) por meio de ações diretas com eficácia erga omnes e efeito 

vinculante. 
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controle das omissões do poder público, quando a inércia dos órgãos políticos e 

administrativos do Estado infringir algum preceito fundamental da Constituição”. 

Ainda que neste caso específico o instrumento da ADPF tenha sido utilizado como 

sucedâneo da ADO, não é mecanismo que integra a previsão constitucional de controle das 

omissões inconstitucionais, mas possui caráter residual, não havendo a necessidade de, nos 

casos de omissão, ser invocada64 65. 

Vale observar como se organizam os mecanismos tradicionais de controle das 

omissões legislativas no sistema constitucional brasileiro, o Mandado de Injunção e a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 

O Mandado de Injunção consiste em remédio constitucional previsto no artigo 5º da 

Constituição Federal e deve ser utilizado em um caso concreto (seja assegurando um 

direito individual ou coletivo), e cuja legitimidade ativa advém diretamente da titularidade 

do bem reclamado. 

No texto constitucional, a previsão de sua competência se restringe aos casos em 

que a ausência de norma regulamentadora acabe por tornar inviável o exercício dos direitos 

e garantias constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e 

cidadania. Assim, pode ser apreciado por diversos Tribunais, e somente chega ao STF 

originariamente – em algumas hipóteses enumeradas – ou pela via recursal, conforme arts. 

102, inciso I “q” e inciso II, “a” da Constituição Federal. 

Já a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão é mecanismo de Jurisdição 

Constitucional e segue voltada a preencher de forma geral e abstrata as lacunas 

inconstitucionais do ordenamento, já que o texto constitucional aponta a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade como instrumento de fiscalização de lei ou ato normativo 

inconstitucional, bem como da omissão inconstitucional. Assim, salta aos olhos a 

qualidade objetiva desta via, já que, diferentemente do Mandado de Injunção, ela se presta 

à defesa do sistema constitucional (RAMOS, 2010). 

                                                 

64  Conforme voto do Ministro Relator Gilmar Mendes na ADPF n. 33 fica claro o caráter residual da ADPF, 

cuja utilização exige a inexistência de outros meios aptos à discussão do tema: “Pode-se dizer que a 

arguição de descumprimento vem completar o sistema de controle de constitucionalidade, de perfil 

relativamente concentrado no Supremo Tribunal Federal, uma vez que as questões até então não 

apreciadas no âmbito do controle abstrato de normas - ação direta de inconstitucionalidade e ação 

declaratória de constitucionalidade, ao lado dos instrumentos de omissão, especialmente da ação direta 

por omissão -, poderão ser objeto de exame no âmbito desta nova ação.” (ADPF n. 33, p. 8). 
65 É importante ressaltar que outros mecanismos processuais podem, eventualmente, resolver questões 

relativas a omissões inconstitucionais. Na Reclamação n. 4.374, por maioria de votos, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal confirmou a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Orgânica 

da Assistência Social (Lei n. 8.742/1993) ao decidir caso de inconstitucionalidade por omissão parcial. 
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Por ser abstrata e servir ao sistema constitucional, a via da ADO é limitada quanto a 

seus atores. Assim, conforme disposição do art. 103, o rol de legitimados à propositura se 

restringe a atores com preocupação institucional para o controle66.  

Quanto aos efeitos da decisão, a previsão da Ação Direta é erga omnes, após seu 

trânsito em julgado, além de ex tunc – previsto na Lei n. 9.868/99, art. 12-H, §2º e inserido 

pela Lei n. 12.063/09, que trata especificamente dos casos de inconstitucionalidade por 

omissão. No Mandado de Injunção, diferentemente o efeito é inter partes. 

Segundo a previsão legal sobre o efeito da declaração da inconstitucionalidade, 

declarada esta, o Supremo Tribunal Federal dará ciência ao órgão competente a suprir a 

omissão. Deste modo, a previsão específica da ADI por Omissão não prevê nenhum efeito 

jurídico direto, nem na Constituição, nem na lei específica: 

Realmente, o art. 103, §2º, da Constituição dá ao Supremo Tribunal Federal o 

poder de declarar ‘a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar 

efetiva norma constitucional’. A consequência lógica disto seria dar ao Tribunal 

o poder de regular a matéria a respeito da qual o Congresso Nacional se omitiu. 

Entretanto, embora houvesse na Constituinte quem desejasse, o texto adotado 

não foi tão longe – apenas determinou que, reconhecida a omissão, será dada 

ciência ao Congresso Nacional. De qualquer modo, esta ‘ciência’ importa numa 

censura, ainda que com as famosas luvas de pelica, ao Congresso. (FERREIRA 

FILHO, 2009a, p. 204). 

Quando o ato omisso for originário de uma autoridade administrativa o tratamento 

é diverso. Segundo art. 103, §2º da CF c/c art. 12-H da Lei federal n. 9.868/99, ao ver as 

circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido há a possibilidade de 

estipulação de prazo pelo Judiciário. Segundo o texto da lei, “em caso de omissão 

imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 

(trinta) dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo Tribunal” 67. 

                                                 

66  São eles: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos 

Deputados; IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004); V - o Governador de Estado ou do Distrito 

Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004); VI - o Procurador-Geral da 

República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com 

representação no Congresso Nacional e por fim, IX - confederação sindical ou entidade de classe de 

âmbito nacional. (art. 103 da CF c/c art. 12-A da Lei n. 9.868/1999). 
67  Os casos relacionados a omissão da Administração Pública acabam por envolver outras questões que vão 

além da teoria da omissão legislativa. Por envolverem a atuação do Estado em questões de políticas 

públicas, as discussões em torno desta omissão são mais relacionadas ao controle jurisdicional de políticas 

públicas e os limites da atuação do Judiciário nesta seara, pautados em postulados de razoabilidade e 

proporcionalidade. A decisão proferida na ADPF-MC n. 45 pelo Ministro Relator Celso de Mello, neste 

sentido, dispõe sobre a delimitação da atuação judicial diante do contexto orçamentário, desenvolvendo a 

teoria da “Reserva do Possível”: “É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de 

caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização - depende, em grande medida, de um 
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A posição de mera ciência sempre foi a posição tradicional prestigiada, como nos 

coloca em artigo da década de 90, o doutrinador Roque Antonio Carrazza: 

Evidentemente, o Pretório Excelso não criará a norma legal faltante nem se 

pronunciará sobre o modo pelo qual a omissão inconstitucional deverá ser 

superada. Em suma, a decisão não eliminará a inconstitucionalidade, mas, 

apenas, a constatará oficialmente. (CARRAZZA, 1993, p. 38). 

A divergência doutrinária e jurisprudencial fica em evidência quando se trata dos 

efeitos da decisão em Mandado de Injunção, já que as disposições constitucionais e da lei 

específica são referentes especificamente ao controle concentrado. 

A posição tradicional, cautelosa com a Separação de Poderes e autonomia 

legislativa, infere a mesma consequência a ambos os procedimentos: 

Laboram em equívoco, portanto, os que sustentam que o Poder Judiciário, 

concedendo a injunção, deve baixar a norma regulamentadora faltante, assumindo 

o papel de verdadeiro legislador. Adiantamos que esta posição, que implicitamente 

admite que o Judiciário avoque competências do Legislativo, vulnera o princípio 

da harmonia e separação dos Poderes e, destarte, à falta de autorização 

constitucional expressa, não pode prevalecer. (CARRAZZA, 1993, p. 44). 

Assim, considerando a disposição doutrinária tradicional do controle concentrado, o 

Mandado de Injunção deveria se restringir à declaração da omissão e à ciência desta 

omissão ao órgão responsável pela elaboração normativa, assim como se levada em 

consideração a disposição constitucional no art. 103, que não trata do Mandado de 

Injunção de forma explícita. 

Parte mais moderna da doutrina68, com a preocupação da atribuição de uma maior 

eficácia ao instituto, defende que, nestes casos, a elaboração de uma norma para o caso em 

concreto, vigente inter partes apenas e enquanto não adotada posição legislativa sobre o 

                                                                                                                                                    

inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, 

comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá 

razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando 

fundado no texto da Carta Política”. 
68  Walter Claudius Rothenburg defende em sua tese de doutorado que a solução para os casos de omissão 

legislativa passa pela destituição da competência do legislativo de atuar nos casos judicializados: “Ora, o 

mandado de injunção opera, ainda quanto a esse aspecto, uma alteração de sujeito: o enfoque é deslocado 

do agente normativo (órgão estatal de quem a Constituição reclama integração normativa) para o 

realizador (que pode até ser um particular em situação de proporcionar o efetivo desfrute do direito 

constitucional reivindicado.” (ROTHENBURG, 2005, p. 71). Propõe o autor que o Judiciário seja o foro 

adequado para “conduzir e assumir esse câmbio” (p. 91) com o deslocamento das competências 

constitucionalmente atribuídas ao Legislativo. 
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caso é a medida a ser indicada, dado que a ADO já contempla a eficácia de ciência à Casa 

a respeito da omissão percebida no ordenamento: 

Conquanto se deva respeitar a necessária margem de discricionariedade 

normativa, inclusive quanto à oportunidade (momento), penso que a 

interpretação quanto ao cabimento do mandado de injunção deva ser mais 

avançada, partindo do princípio de que o exercício da competência normativa é 

também um dever do Poder Público (com o que se restringe a margem de 

discricionariedade normativa). O mandado de injunção destina-se, 

precipuamente, não a cobrar o cumprimento do dever de editar norma 

regulamentadora, mas a socorrer uma situação concreta de implementação de 

direito constitucional vazado em norma carente de aplicabilidade imediata 

(ROTHENBURG, 2005, p. 65). 

Neste sentido, a abertura interpretativa sugerida pela Constituição levou a uma 

evolução quanto à definição dos parâmetros no controle da omissão inconstitucional pelo 

STF, que não mais se restringe à previsão constitucional da ADO. Em muitos casos, a 

postura do Tribunal quanto à eficácia dos pronunciamentos no Mandado de Injunção é de 

resolução da lacuna normativa inter partes, e a evolução do desenvolvimento da teoria da 

omissão acabou privilegiada pela abertura que o texto fornece. 

Assim, ao longo de suas decisões em Mandado de Injunção, quando o Tribunal 

acena para a colmatação da lacuna normativa, em muitos casos o faz de forma aleatória, 

com fraca base argumentativa. Da análise dos julgados a seguir expostos, verificar-se-á que 

embora o STF tenha sido muitas vezes chamado a se manifestar no tema, sua postura 

oscilou da autocontenção até, mais recentemente, o concretismo das decisões – com uma 

diversidade razoável de soluções adotadas a depender do caso concreto. 

Brevemente, desde a primeira definição de parâmetros referentes à eficácia 

declaratória e mandamental da decisão, pelo Mandado de Injunção 107, o leading case da 

década de 90, ficou assentado que o Poder Judiciário não teria as condições técnicas para 

poder regulamentar certa norma constitucional, atuando como legislador positivo. 

Embora esse entendimento tenha sido objeto de flexibilizações pontuais ao longo 

do tempo, sobretudo na última década, no segundo semestre de 2007 o STF alterou seu 

entendimento de forma verdadeiramente significativa, nos julgamentos do MI n. 72169 

sobre a aposentadoria especial de servidores públicos (julgado em 30 de Agosto de 2007) e 

                                                 

69  Segundo o Relator Ministro Marco Aurélio: “Conclamo, por isso, o Supremo, na composição atual, a 

rever a óptica inicialmente formalizada, entendendo que, mesmo assim, ficará aquém da atuação dos 

tribunais do trabalho, no que, nos dissídios coletivos, a eles a Carta reserva, até mesmo, a atuação 

legiferante, desde que, consoante prevê o §2º do artigo 114 da Constituição Federal, sejam respeitadas as 

disposições mínimas legais de proteção ao trabalho.” (MI n. 721, p. 10). 
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dos MI 71270, 670 e 708 sobre a greve de servidores públicos (julgados em 25 de Outubro 

de 2007) e, ao dotar de efeitos concretos a decisão em omissão inconstitucional, estimulou 

também o aumento da demanda em sede de Mandados de Injunção com uma explosão de 

novas ações no STF. 

Segundo o I Relatório desenvolvido pela Escola de Direito do Rio de Janeiro da 

Fundação Getúlio Vargas, “Supremo em Números” (FALCÃO; CERDEIRA; 

ARGUELHES, 2011)71, de 2000 até 2006, a média anual de mandados de injunção era de 

18 novos casos por ano. Este número salta para 49 em 2007, 140 em 2008 chegando ao 

número de 745 novas ações em 2009, o que denota um aumento surpreendente quanto ao 

número de novas ações. 

Segundo o relatório, além desta última onda de análise de temas constitucionais 

pelo STF, a partir de 200872, o crescimento no número de ações também tem explicação 

direta na postura que o Supremo Tribunal Federal passou a adotar para dar eficácia a suas 

decisões após 2007: 

Com isso, o mandado de injunção ganha um caráter proativo. Essa ‘abertura 

jurisprudencial autorregulamentada’ tornou o uso do Mandado de Injunção — 

consensualmente tido como um instrumento de baixíssima utilidade nos termos 

da jurisprudência do STF nos anos 1990 — uma estratégia potencialmente eficaz 

do ponto de vista dos cidadãos afetados por omissões legislativas, o que explica 

a explosão do número de MIs ajuizados de 2007 a 2010. (FALCÃO; 

CERDEIRA; ARGUELHES, 2011, p. 43). 

                                                 

70 “O senhor ministro Carlos Britto - A pior das omissões é a nossa. Não podemos responder a uma norma 

constitucional de eficácia limitada com uma decisão judicial de eficácia limitada. 

O senhor ministro Gilmar Mendes - Ou de eficácia nenhuma, a essa altura. 

O senhor ministro Eros Grau (Relator) – De eficácia nenhuma, como dizia o ministro Néri da Silveira. 

O senhor ministro Carlos Britto – É preciso que a nossa decisão seja de eficácia plena.” (MI n. 712, p. 

458). 
71  No segundo e terceiro relatórios, divulgados e produzidos respectivamente nos anos de 2013 e 2014, o 

enfoque foi direcionado a questões específicas dos Tribunais. Em 2013, o enfoque se deu no plano 

federativo, sob o título “O Supremo e a Federação”. Trouxe, assim como no primeiro relatório, o aumento 

da representatividade dos mandados de injunção no STF relacionado à mudança de interpretação da Corte: 

“No caso das classes processuais que aumentaram a sua representatividade, o maior aumento proporcional 

ocorreu no número de Mandados de Injunção que chegaram ao Supremo. Esse movimento é 

provavelmente explicado pela mudança de orientação da corte quanto à efetividade do remédio a partir do 

julgamento do MI 712, que tratava da regulamentação do direito de greve no serviço público, concluído 

em outubro de 2007.” (FALCÃO; ABRAMOVAY; LEAL; HARTMANN, 2013, p. 63). O terceiro 

relatório, publicado este ano de 2014, com o mote “O Supremo e o Tempo” discorre sobre a morosidade 

no STF (FALCÃO; HARTMANN; CHAVES, 2014). 
72  “O dado mais curioso, porém, é um novo e vertiginoso crescimento da participação percentual dos 

processos constitucionais a partir de 2008, o que chamamos de segunda onda. Mais uma vez, trata-se de 

um resultado da capacidade de autorregulação processual do STF.” (FALCÃO; CERDEIRA; 

ARGUELHES, 2011, p. 39). 
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A abertura de uma nova via com efetividade assegurada para demandas políticas 

não concretizadas foi determinante para que temas que antes permeavam o ambiente 

legislativo tão logo tivessem espaço nos corredores do STF. 

Percebe-se que a diversidade com que o STF enfrenta o tema é – para não dizer 

preocupante – instigante, e sugere seu estudo sistematizado. As consequências desta 

atuação diversificada podem ser prejudiciais aos postulados de segurança jurídica e 

previsibilidade das decisões, confluindo para um panorama geral de ativismo judicial 

muito forte. 

Apresentado o panorama doutrinário global na primeira parte do trabalho, e visto o 

quadro normativo que regula a omissão inconstitucional no Brasil, o presente capítulo 

buscará sistematizar a atuação do Supremo Tribunal Federal nos casos a ele levados, diante 

de um banco de dados de 323 acórdãos relativos ao tema “Omissão Inconstitucional”. 

A análise dessas decisões permite responder às seguintes inquietações: quais os 

atores que participam da arguição de uma omissão legislativa? Em quais estados da 

federação se concentram os pedidos? Qual a taxa de sucesso dos demandantes e a evolução 

das ações? Quais os temas trazidos ao STF? Quais os efeitos que o STF confere às decisões 

proferidas? 

Para responder a estas indagações, o presente capítulo foi organizado em dois 

grandes eixos. 

O primeiro traz a introdução sobre o tratamento do tema pelo STF, quais os dados 

que se pretendeu coletar na pesquisa empírica, os métodos desta coleta e seus principais 

resultados de forma pormenorizada. 

Num segundo momento, realiza-se uma revisão crítica do levantamento de dados, 

apontando para alguns cenários desenvolvidos com mais profundidade: o primeiro deles 

corresponde à origem do modelo adotado pelo STF, com influência do modelo de Estado 

de Bem-Estar Social em parte dos temas levados ao Tribunal; o segundo deles está 

relacionado à eficácia das decisões, onde são analisados alguns casos que trazem essa 

diversidade a lume; e o terceiro e último cenário aponta para a dificuldade de atuação do 

STF quando a ausência de vontade política é verificada na via do processo legislativo. 
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2.1 O TRATAMENTO DA OMISSÃO INCONSTITUCIONAL PELO STF 

Nas últimas décadas, pautados pelas novas ideias de neoconstitucionalismo e pós-

positivismo, os pesquisadores brasileiros73 voltaram suas atenções para o estudo de novos 

arranjos institucionais nas esferas de poder, num movimento que recebeu a alcunha de 

judicialização da política, ou de outro modo, politização da Justiça74. “Judicialização” 

significa que questões relevantes do ponto de vista político, econômico, moral ou social 

estão sendo decididas pelo Poder Judiciário75, enquanto o termo “politização” possui o 

mesmo significado ainda que inversamente cunhado – já que denota a atribuição de 

questões políticas para a resolução em última instância na esfera Judiciária. 

Tais estudos levantam a hipótese que a Constituição brasileira, não mais de perfil 

dirigente, é um texto “pós-moderno”, uma Carta principiológica e matriz do Estado 

Democrático de Direito76. Assim, a ênfase na ascensão dos valores, o reconhecimento da 

normatividade dos princípios77 e a essencialidade dos direitos fundamentais pautam o que 

se pode chamar de pós-positivismo brasileiro (BARROSO; BARCELLOS, 2001). 

                                                 

73  “O que nos importa de imediato é que o Poder Judiciário, especialmente no contexto latino-americano, 

restou adormecido nos estudos sociais durante décadas, já que os especialistas, tinham voltadas as 

atenções para as transições dos regimes militares.” (TAYLOR, 2007, p. 229). Neste sentido, pode-se citar 

como virada na preocupação das ciências sociais sobre a judicialização da política o trabalho de Werneck 

Vianna et al. (1999), intitulado “A judicialização da política e das relações sociais no Brasil”. Um estudo 

mais recente, mas que traça as principais diretrizes e mapeia o tratamento doutrinário sobre atuação 

política das Cortes na América Latina, é desenvolvido por Kapiszewski e Taylor (2008). 
74  Segundo Diana Kapiszewski (2010), o Brasil passou por uma significante judicialização da política desde o 

início da transição democrática em 1985, e principalmente na promulgação da Constituição em 1988. Ainda 

que os cientistas políticos passassem, neste momento, a analisar o STF em termos de decision-making, pouco 

foi escrito sobre sua cultura interna ou sobre a influência deste fator nas decisões do Tribunal. 
75  Numa visão mais global, pode-se mencionar a judicialização em nível mundial a partir da Segunda 

Guerra: “Since World War II, there has been a profound shift in power away from legislatures and toward 

courts and other legal institutions around the world. This shift, which has been called ‘judicialization’ has 

become more or less global in its reach, as evidenced by the fact that it is as marked in Europe, and 

especially recently in Eastern Europe, as it is in the United States” (FEREJOHN, 2002, p. 41). 
76  A atual Constituição brasileira, promulgada em 1988, aprofundando o traço característico analítico de 

inspiração diretiva e programática, traz diversas disposições neste sentido: a institucionalização da 

assistência social, a fixação de um mínimo social, a extensão da cobertura previdenciária não contributiva, 

a criação do Sistema Único de Saúde, além das políticas de valorização do salário mínimo , temas estes 

que quando confrontados por parcela da população invariavelmente passam pelo crivo judicial de 

constitucionalidade. 

Com esse incremento da atuação legislativa e executiva por meio de ações sociais pelo Estado, e a 

crescente a demanda destes serviços pela população, surge a necessidade do controle judicial destes 

órgãos para que cumpram efetivamente a perspectiva constitucionalmente assegurada. 
77  A teoria que pauta todo o debate sobre normatividade dos princípios tem início nas obras de Ronald 

Dworkin (1977) e Robert Alexy (2008), mas pode ser vista na doutrina brasileira em autores como 

Virgílio Afonso da Silva (2003), e Humberto Bergmann. Ávila (1999), que tratam da discussão aplicada 

ao contexto brasileiro. 
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Apesar de grande parte da doutrina demonstrar entusiasmo diante das novas luzes 

que se descortinavam sobre a disciplina no início do século XXI, muito de seu brilho 

inaugural já fora arrefecido, com a crítica deste tipo de postura supostamente 

revolucionária: 

O neoconstitucionalismo à brasileira – apesar da sustentação científica de sua 

principal estrela – não é, essencialmente, senão uma ideologia, uma roupagem 

pretensamente científica, para coonestar um ativismo de operadores do direito. 

Ele serve de instrumento para implantar o politicamente correto, ‘reformar’ o 

mundo e, de passagem, o país, num arremedo de socialismo utópico (para 

lembrar a lição de Marx). (FERREIRA FILHO, 2009b, p. 165). 

Ainda que suplantado o entusiasmado ímpeto desse novo modelo interpretativo das 

funções da Constituição e Separação de Poderes, percebidas suas fontes e lógica subjacente 

não tão recentes assim, o que se percebe é que o Brasil experimenta um novo modelo de 

Corte Constitucional muito focado em temas de política e governança, como uma 

decorrência dessas novas tendências. 

No curso do processo de transformações dos últimos 25 anos, a Justiça passou a 

assumir uma relevância indiscutível no espaço político – se por um lado está imensamente 

sobrecarregada e tem imensa dificuldade de dar conta do volume de litígios com o qual 

está encarregada, por outro lado, engaja-se cada vez mais nas principais questões de 

políticas nacionais (VERISSIMO, 2008). 

Além de decidir em questões notadamente jurídico-constitucionais, a abertura 

cognitiva da Constituição permite que cheguem assuntos políticos às sessões do STF, 

notadamente os relacionados aos Direitos Sociais, ênfase do constituinte de 1988. E é em 

razão do fortalecimento da confiança depositada no Judiciário que se pode identificar no 

Brasil o crescente aumento da demanda, pela via judicial, relacionada à prestação de 

Direitos Sociais. 

Diante dessas tendências normativas e doutrinárias, houve ao mesmo tempo uma 

intensificação das relações comunicativas STF/cidadãos, STF/opinião pública, e neste 

panorama o Judiciário se fixa como vetor essencial de canalização de demandas individuais 

e coletivas, muitas vezes relevantes para a agenda pública nacional e nas decisões sobre 

importantes políticas públicas. “[...] Sem dúvida o STF se transformou em arena privilegiada 

para o debate e a decisão de conflitos e assuntos polêmicos, constituindo-se em um 

importante veto player.” (FALCÃO; OLIVEIRA, 2013, p. 465-466). 
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A presença do STF na mídia, assim como no meio acadêmico, vem crescendo 

gradativamente à medida que o Tribunal acaba por decidir matérias de interesse geral da 

população. Segundo levantamento (FALCÃO; OLIVEIRA, 2013), constata-se que no 

período de 2004-2007 para 2008-2011 o número total de notícias sobre o Tribunal quase 

dobrou, aumentando 89%, e se considerar o ano de 2012 o incremento de notícias é ainda 

maior, dado o caso “mensalão” (Ação Penal n. 470) amplamente divulgado e acompanhado 

pela mídia nacional e estrangeira78. 

Apesar da assunção de postura política pelo Tribunal e da carga de trabalho que lhe 

foi atribuída nas últimas décadas, inclusive pelos outros poderes, o STF não deixa de ser 

alvo de críticas relacionadas ao seu procedimento e legitimidade, principalmente quando 

decide questões de cunho político, com efeitos orçamentários impactantes. 

Segundo o constitucionalista português J. J. Canotilho, um dos teóricos da 

Constituição Dirigente: 

Bem. Eu tenho escrito e dito que não sou muito defensor da ideia de total 

judicialização da vida política. Aqui, na Europa, parece que se considera que os 

tribunais constitucionais e os outros tribunais são a última etapa do 

aperfeiçoamento político. [...] A isso eu respondo: pelo contrário, as grandes 

etapas do homem não foram os juízes que as fizeram, foi o povo, com outros 

esquemas organizativos e com outras propostas de actuação. [...] Daí a 

necessidade de alguma prudência ao dizer-se que a etapa final de todo esse 

processo de Constituição Dirigente acaba na Constituição procedimental e na 

justiça procedimental. Pelo contrário, se a justiça constitucional é importante, 

porque representa um certo controlo do legislador, deve-se ter em conta também 

o que Bonavides escreve hoje a respeito da democracia representativa e da 

Constituição cidadã. (CANOTILHO, 2003, p. 26). 

Segundo a visão crítica exposta pela doutrina, é preciso ter em vista que cada vez 

mais o Supremo Tribunal Federal se assume como “terceira Câmara do legislativo” 

(FERREIRA FILHO, 2001, p. 84), dado primeiramente o controle de constitucionalidade 

por ação e possibilidade de manejo referente aos efeitos de suas decisões e ao controle de 

constitucionalidade por omissão quanto à criação normativa ali engendrada. 

Diante desse cenário, a atuação judicial na omissão legislativa é um termômetro 

muito sensível captador da politização do STF, tendo em vista que quaisquer posturas 

diante da ausência de lei que não sua comunicação ao órgão competente (com ou sem a 

                                                 

78  A criação da TV Justiça e a expansão das redes sociais, a garantia das liberdades de expressão e de 

informação e a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) intensificaram o interesse e o 

conhecimento de segmentos da população acerca do STF, assim como a presença deste na mídia. 

(FALCÃO, OLIVEIRA, 2013). 
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concessão de prazo) implica manejo de instrumentos de processo legislativo pelo órgão 

Judiciário79. 

Para conferir maior propriedade a esse argumento, será apresentado empiricamente 

como o STF atua nestes casos, passando primeiramente para a exposição do filtro 

metodológico do levantamento dos dados. 

2.1.1 Delimitações quanto ao Objeto de Estudo e à Metodologia 

Dada a necessidade de estabelecimento de (i) uma análise global do tema “omissão 

inconstitucional” e seu tratamento pelo STF; (ii) a preocupação com a construção de um 

panorama representativo; e (iii) a limitação de tempo e espaço do trabalho dissertativo, 

vários critérios foram aplicados na coleta e filtragem dos dados extraídos do Banco de 

Dados virtual do Supremo Tribunal Federal80. 

Em pesquisa acadêmica prévia sobre artigos e trabalhos científicos que tivessem a 

omissão legislativa como objeto de estudo, foi possível usar como um parâmetro similar ao 

estudo pretendido o trabalho dissertativo de Luciana de Oliveira Ramos (2010), que 

levantou os dados sobre omissões legislativas até o ano de 2009. 

Ainda que o objeto de análise fosse o mesmo (omissão inconstitucional no STF), a 

presente pesquisa montou um banco de dados com características um pouco distintas. 

Além da abrangência maior quanto ao período temporal usado na coleta dos dados, foram 

tabulados tão somente o formato de decisão “acórdãos”, conforme se verá adiante, 

enquanto na pesquisa de Ramos (2010) são incluídas também as “decisões monocráticas”. 

                                                 

79  Neste sentido, o trabalho de Machado (2014) observa a decisão do MI n. 712 - greve dos servidores 

públicos - como estudo de caso para a atuação judicial em questões políticas sob a perspectiva do 

discurso, e neste caso de omissão legislativa, coloca: “De acordo com o novo entendimento, a Constituição 

passa a ser prioritariamente uma carta de direitos individuais e sociais que precisam ser concretizados, 

mesmo que isso envolva a assunção, por parte do Judiciário, de funções legislativas.” (p. 84). 
80  Atualmente, é tida como pacífica a utilização do banco de dados virtual do STF como mecanismo de 

levantamento dos dados deste Tribunal, sem utilização do Ementário de Jurisprudência físico do Tribunal, 

com os acórdãos publicados após 5 de julho de 1950: “Nesse sentido, as bases eletrônicas de julgados 

onde são feitas as pesquisas de jurisprudência constituem hoje um importante meio para conferir 

publicidade à atividade judicial.” (VEÇOSO et al., 2014, p. 108) O banco de dados eletrônico de livre 

acesso dos cidadãos encontra-se no site do Supremo Tribunal Federal e foi aprimorado ao longo dos anos 

com uma ferramenta de padronização da informação chamada Tesauro e com a informação de que não são 

todas as decisões judiciais que estão na base de dados, como se verá em nota de rodapé oportuna 

(VEÇOSO et al., 2014). 
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A seguir, as principais diretrizes utilizadas para o levantamento dos dados e suas 

justificativas para a representatividade das informações levantadas: 

 

(i) Para os fins desta análise jurisprudencial, as “omissões legislativas” objeto de 

análise correspondem às situações em que o legislador não emite a norma 

infraconstitucional que deveria ter sido produzida segundo expresso mandamento 

constitucional. Nestes casos, a omissão do pronunciamento legislativo acaba por 

causar a não efetivação de direitos constitucionais. Em alguns casos pôde-se ter 

contato com decisões que necessariamente não decidiam casos de omissão, mas tão 

somente a constitucionalidade de leis pré-existentes. Tais julgados não foram objeto 

de análise e foram extirpados do levantamento final. 

 

(ii) Tendo em vista que a produção normativa pode ter início ou algumas etapas 

vinculadas à atuação de membros ou órgãos do Poder Executivo, serão analisadas 

decisões que impõem o dever de agir tanto para o Poder Legislativo quanto Executivo, 

conforme o levantamento dos atores demandantes e demandados nestas ações. 

Assim, não foi objeto de exclusão do levantamento as ações que impunham ao Poder 

Executivo o dever de agir, restringindo a omissão legislativa ao Poder Legislativo. 

Também em alguns casos, como se verá no gráfico de demandados, o Poder 

Judiciário pode ser instado a agir, além de outros órgãos da Administração Pública. 

 

(iii) O enfoque das ações também foi filtrado no que tange ao foro competente para 

processamento e julgamento: o Supremo Tribunal Federal. Assim, não foram 

analisadas decisões em omissão legislativa em controle abstrato nos demais 

Tribunais Superiores ou Tribunais Estaduais. A exclusão do estudo destes casos em 

outros Tribunais decorre da opção metodológica da presente pesquisa em analisar 

como se dá a interpretação constitucional em última instância – com foro no STF – 

acerca do instituto da omissão inconstitucional81. 

                                                 

81  Conforme foi salientado no estudo do instrumento do Mandado de Injunção (art. 5º, LXXI da CF), por ser 

este um mecanismo parte do difuso de controle de constitucionalidade, sua competência está distribuída 

entre os diversos órgãos judiciais. O STF apreciará o instrumento de forma originária (art. 102, I, “q” CF), 

quando impetrados contra o Presidente da República, o Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da 

União e Tribunais Superiores; ou de forma recursal (decididos em única instância pelos Tribunais 

Superiores e se denegatória a decisão – art. 102, II, “a” CF), hipóteses que consubstanciam o objeto deste 

estudo empírico. 
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(iv) Assim, para o levantamento realizado no banco de dados virtual do Supremo 

Tribunal Federal, na seção “jurisprudência”, e, dentro desta, no item “pesquisa”, 

foram necessários critérios de pesquisa que englobassem o total das ações de 

“omissão legislativa” que tivessem sido decididas pelo STF82. As palavras-chave 

foram inspiradas nas utilizadas para o levantamento 1988-2009 que, baseada nas 

expressões usadas pelos ministros do STF para se referirem aos casos de omissão 

legislativa e também em termos genéricos que englobassem as ações de Mandado 

de Injunção e ADO, tiveram sucesso em abranger a totalidade de decisões no 

período estudado (RAMOS, 2010). 

 

Foram utilizadas as palavras-chave (utilizando operadores booleanos83) para 

pesquisa no sítio do STF: “omissão adj legislativa”; “mora adj legislativa”; “lacuna adj 

legislativa”; “inércia adj legislador”; “mandado de injunção”; “inconstitucionalidade por 

omissão e ADIN” (RAMOS, 2010, p. 29). A estas, foram acrescentadas as palavras-chave 

“omissão parcial” e “omissão adj legislador” com base em análise do objeto de pesquisa no 

sistema Tesauro do Supremo Tribunal Federal (TSTF)84. 

No caso da palavra-chave “inconstitucionalidade por omissão e ADIN”, cumpre 

salientar que a redação dos termos tem decorrência do modelo de divisão das ADIs das 

ADOs no banco de ações do sítio. 

Segundo critério identificador do sítio, somente após o ano de 2010 o STF passou a 

catalogar as ADO separadamente das ADI, conferindo numeração distinta para os dois 

                                                 

82  Aqui cumpre uma importante ressalva sobre a totalidade dos julgados do STF sobre o tema. Conforme 

exposto em pesquisa sobre a base eletrônica do STF, e conforme as informações disponibilizadas pelo site 

do Tribunal, nem todas as decisões judiciais integram o banco de dados eletrônico. Assim, “constam 

apenas os acórdãos publicados após 5 de julho de 1950 reconhecidos como ‘principais’, ou seja, que 

apresentem novo posicionamento do STF com relação a determinado tema (algo próximo do que se 

conhece por leading case).” (VEÇOSO et al., 2014, p. 118). Conforme será mostrado, o levantamento 

aqui almejado visa trazer informações sobre essencialmente os principais casos de omissão legislativa, e 

principalmente apenas na modalidade de acórdãos. Desta forma, não se verifica qualquer tipo de prejuízo 

da limitação do banco de dados virtual para a presente pesquisa, que possui como fonte de casos este 

mecanismo virtual. 
83  “Operadores booleanos são códigos e símbolos disponibilizados pelos bancos de dados eletrônicos para 

auxiliar os usuários em suas pesquisas. Este é o caso dos operadores ‘e’, ‘ou’ ‘adj’ etc.” (VEÇOSO et al., 

2014, p. 113). 
84  Tesauro (TSTF) é um tipo de vocabulário controlado utilizado por pessoas que compartilham uma mesma 

linguagem em dada área de conhecimento. É uma ferramenta de controle terminológico que tem por 

objetivo a padronização da informação. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarVocabularioJuridico.asp>. Acesso em: 27 jul. 2014. 

Segundo Veçoso et al. (2014, p. 117), “trata-se de útil mecanismo que confere maior eficiência à pesquisa 

de jurisprudência na medida em que as variantes da palavra-chave pesquisada são indicadas. Como 

consequência, a pesquisa de jurisprudência torna-se mais segura e completa”. 
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tipos de ação. Segundo Ramos (2010), essa atenção dada às ADO deve-se, em grande 

medida, à edição da Lei n. 12.063/2009 – que estabelece a disciplina processual da ADO. 

As ADO catalogadas no sítio do STF sob os números 1 a 27 não constam do 

presente levantamento, já que em nenhum dos casos foi proferido acórdão, tão somente 

decisões monocráticas85. E assim, todos os casos de omissão legislativa em controle 

concentrado que constam do banco de dados da presente pesquisa possuem numeração 

pautada nas ADIs, como se verá da tabela de casos ao final. 

Conforme constatado acima, os dois mecanismos de arguição judicial quanto às 

omissões legislativas foram objeto de pesquisa: ADI e MI. Porém, ainda que a priori o 

levantamento tendesse ao total de decisões exaradas nestes dois mecanismos, outras 

filtragens tiveram que ser aplicadas para que o objeto pudesse ter a representatividade 

adequada e o quantum fosse passível de análise no tempo de pesquisa disponível. 

 

(v) Um dos principais critérios de pesquisa aplicado a estas decisões foi o temporal. 

A busca pelas ADI e pelos MI foi limitada no período entre 05 de Outubro de 1988 

e 05 de Outubro de 2013. A opção corresponde ao marco inicial das disposições do 

MI e ADO no Brasil e o marco final celebra o aniversário de 25 anos da 

Constituição. Tal período acaba sendo muito representativo sobre a evolução de 

atuação do Tribunal, como por exemplo, em como ampliou sua atuação no campo 

das políticas públicas, como se verá no capítulo que relaciona o Estado de Bem-

estar social e a omissão legislativa, além de conter as principais decisões que 

determinaram a atual linha de atuação do STF no tema. 

 

(vi) A partir deste panorama global das ações de omissão legislativa entre 1988 e 

2013, o banco de dados do STF no sítio do Tribunal prevê as seguintes filtragens de 

decisões: acórdãos, repercussão geral, súmulas vinculantes, súmulas, decisões 

monocráticas, decisões da Presidência, informativo e questões de ordem86. Aqui se 

consubstancia um importante critério de filtragem: as decisões objeto do presente 

levantamento foram tão somente acórdãos (decisões colegiadas). 

                                                 

85  Apesar de possuírem decisões monocráticas recentes, as ADOs de numeração 1, 3, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 

22, 23, 24 não contemplam decisões colegiadas (acórdãos), razão pela qual não integram o banco de 

dados do presente estudo. 
86  Banco de dados disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp>. 

Acesso em: 06 jul. 2014. 
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Ainda que se argumente que a maior parte das decisões tomadas pelo STF sejam 

proferidas por um único ministro (decisão monocrática)87, pela análise do Regimento 

Interno do STF e pelas competências do Plenário e da Turma, nota-se que as decisões 

monocráticas (decidas unicamente pelo Ministro-relator do caso) têm espaço em algumas 

hipóteses específicas dentro de cada ação judicial ou recurso. No STF, podem ser 

decididos monocraticamente: pedidos ou recursos manifestamente intempestivos, 

incabíveis ou improcedentes; que contrariem a jurisprudência predominante no Tribunal; 

ou nos casos em que for evidente sua incompetência. 

O art. 21, §1º do RISTF88 permite que os casos que contrariem a jurisprudência 

dominante ou que não cumpram todos os requisitos de admissibilidade possam ser 

decididos por meio de decisões monocráticas. Porém, já no art. 2289 do RISTF fica claro 

que quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida, o 

Relator submeterá o feito ao Plenário. 

Ainda que os Ministros, no entanto, tenham a competência legal e regimental para, 

em hipóteses determinadas, proferir decisões de forma monocrática, ou seja, 

individualmente, sem levar ao órgão colegiado (Plenário, Plenário Virtual e Turmas), e 

apesar desta tomada de decisão ter um apelo crescente pelas razões de celeridade e 

eficiência dos Tribunais, diz a regra que os processos instruídos pelo Relator são liberados 

para o julgamento colegiado, que, solenemente mais representativo, corresponde à clássica 

previsão de segunda instância e colegialidade das suas decisões. 

Brevemente, o rito do julgamento colegiado compreende as seguintes etapas: a 

leitura do voto pelo Relator; o Presidente do órgão concede a palavra aos advogados que 

farão sustentação oral, se houver; e, posteriormente, ao Procurador-Geral da República, nas 

causas em que deva se manifestar. Proferido o voto do Relator, passa-se à votação do 

colegiado, que seguirá a ordem crescente de antiguidade no Tribunal. 

                                                 

87  Segundo o Relatório de Atividades de 2013 do STF disponibilizado no sítio do Tribunal, no gráfico 

“Quantitativo de decisões monocráticas e colegiadas” em 2013 obteve-se o quantum de 75.907 decisões 

monocráticas e 14.107 decisões colegiadas, totalizando 84,3% de decisões monocráticas das 90.014 

decisões do Tribunal naquele ano. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2013, p. 27). 
88  Art. 21. São atribuições do Relator: [...] §1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso 

manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do 

Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos aos órgãos que 

repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada 

nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. 
89  Art. 22. O Relator submeterá o feito ao julgamento do Plenário quando houver relevante arguição de 

inconstitucionalidade ainda não decidida. 
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A decisão proferida em acórdão representa o verdadeiro output do STF em 

determinado tema, já que as decisões monocráticas não representam necessariamente a 

posição do Tribunal como instituição em termos de eficácia das decisões e mudança de 

posicionamento. Não interessou a este estudo, portanto, a análise sistemática destes 

pronunciamentos monocráticos. 

A exclusão dos dados oferecidos pelo Tribunal em decisões monocráticas, além de 

ter assento na justificativa metodológica, também tem assento na justificativa prática: a 

discrepância no quantum de decisões que são ofertadas em cada um dos tipos de decisões. 

Tendo em vista a alta carga de processos enfrentados ano a ano pelo STF, caso o 

levantamento abarcasse as decisões monocráticas, este estudo passaria de um número 

inicial de 765 para 7992 decisões passíveis de análise, conforme planilha (sem a exclusão 

das ações repetidas e das decisões liminares, de agravo e meros despachos nas hipóteses 

em que a decisão final foi proferida): 

 

Quadro 1 - Palavras-chave e número de decisões (1988-2013) 

 Acórdãos Decisões Monocráticas 

“omissão adj legislador” 7 0 

“omissão adj legislativa” 79 1443 

“omissão parcial” 158 2215 

“mora adj legislativa” 74 968 

“lacuna adj legislativa” 15 510 

“mandado de injunção” 419 2649 

“Inconstitucionalidade por omissão e ADIN” 13 207 

“inércia adj legislador” 0 0 

TOTAL 765 7992 

Fonte: Elaboração da autora a partir do banco de jurisprudência do STF. 

 

Pelos motivos acima colocados, a triagem de decisões abarcadas também se deu 

quanto ao tipo de decisão, selecionados apenas os julgamentos colegiados. 

 

(vii) Desta forma, além das triagens de tempo (1988-2013), de tipo de ação (MI e 

ADI), e de decisão proferida (acórdão), tendo em vista as inúmeras decisões 
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repetidas – fruto da utilização de diversos termos de pesquisa –, foi necessária a 

exclusão das ações repetidas, ou seja, as ações de mesma numeração. Nestas ações, 

o enfoque para exclusão se deu na eliminação de decisões liminares, de agravo e 

mero despacho nas hipóteses em que a decisão final foi proferida. Nos casos em 

que foi proferida decisão final, foi excluída a decisão liminar. Também nos casos 

de agravo, apesar de posteriores, manteve-se a decisão final por conter a 

argumentação dos ministros mais focada em questões materiais, e não formais. Na 

falta da decisão final, manteve-se a que melhor decide o caso, como será exposto 

oportunamente nos resultados do levantamento. 

 

(viii) Finalizados todos os filtros de pesquisa, foram tabuladas 323 decisões 

proferidas pelo STF em “omissão inconstitucional” nos últimos 25 anos de 

Constituição, dentre estas o número de 261 Mandados de Injunção e 62 ADIs. 

 

Gráfico 1 - Percentual de classe processual (1988-2013) 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir do banco de jurisprudência do STF. 

 

A diferença de julgados entre ADO e MI primeiramente é justificada pela 

legitimidade processual para utilização do instrumento; portanto, enquanto o MI representa 

mecanismo de controle abstrato e possui uma maior abrangência de agentes que são 

passíveis de utilização desta via processual, a ADO possui como legitimados apenas o rol 

do art. 103 da CF (RAMOS, 2010). 

Além desse fundamento, o número maior diz respeito à efetivação desta tutela via 

MI pelo STF após decisão de 30 de Agosto de 2007 no MI n. 721, conforme foi visto 

anteriormente neste trabalho. Portanto, o crescimento exponencial na utilização deste 
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mecanismo de controle de omissão também significa um aumento no número de decisões 

expedidas pelo Tribunal a partir desta data, ficando nítida sua utilização quando comparada 

à ADO, conforme pesquisa já apresentada90. 

Uma vez estipulados os critérios de pesquisa, foi montado um banco de dados com os 

seguintes campos: 1. Classe processual (MI e ADI); 2. Tipo de decisão (final; medida cautelar 

– MC; Agravo Regimental (AgR); Embargos de Declaração no Agravo Regimental (AgR-ED; 

Agravo Regimental no Agravo Regimental - AgR-AgR; Embargos de Declaração – ED; 

Embargos nos Embargos – ED-ED; e Questão de Ordem (QO); 3. Número do Processo; 4. 

Data de julgamento; 5. Estado de origem; 6. Demandante; 7. Demandado; 8. Resultado da 

Ação (quanto à sua procedência); 9. Ementa; 10. Eficácia das decisões procedentes. 

Com este banco de dados, tabulado em planilha Excel, foi possível visualizar num 

primeiro momento as características formais das decisões analisadas, como seus atores, seu 

estado de origem e a taxa de sucesso dos demandantes. Por fim, como escopo principal do 

levantamento, a análise de quais os temas tratados e como o STF decide quanto à eficácia 

dos pronunciamentos, em tópico separado. 

2.1.2 Resultados da Pesquisa Empírica 

O presente subcapítulo possui como objetivo apresentar os resultados da pesquisa 

empírica no STF sobre o tema “omissão inconstitucional”, realizada mediante a análise de 

acórdãos proferidos entre 1988 e 2013, disponíveis no banco de dados virtual do STF, 

conforme a metodologia já exposta. 

Quanto aos aspectos formais destas decisões, serão representados os dados de 

demandantes, demandados, estado de origem e taxa de sucesso dos demandantes. 

                                                 

90  “Surpreendentemente, o crescimento no número de processos do Supremo Constitucional está diretamente 

relacionado não ao aumento no número de ADIs, sua classe mais conhecida, mas à mudança de 

interpretação do próprio Supremo a respeito da natureza dos Mandados de Injunção. Esta mudança 

estimulou o aumento da demanda. De 2000 até 2006, a média anual de mandados de injunção era de 18 

novos casos por ano. Este número salta para 49 em 2007, 140 em 2008 e 745 em 2009. Em contrapartida, 

as ADIs permanecem praticamente estáveis durante os últimos 21 anos, apresentando inclusive sutil queda 

a partir de 2006. Este crescimento do total de processos do Supremo Constitucional é, portanto, pontual e 

bastante localizado: um grande crescimento no número de mandados de injunção (MI).” (FALCÃO; 

CERDEIRA; ARGUELHES, 2011, p. 41-42). 



Capí tu lo  2  –  A o missão  in cons t i tu cional  no  Brasi l  65 

 

 

Após esta primeira parte, serão apresentados dados relativos à procedência das 

decisões, quando se analisará os temas objeto destas ações e a eficácia que o STF atribui a 

elas, mais profundamente analisados na parte crítica do estudo. Assim, optou-se pela 

análise da eficácia dos julgamentos separadamente dada a importância que o levantamento 

apresenta para a hipótese de pesquisa. 

Diante dos atores que participam do controle de omissão inconstitucional nas 

decisões analisadas, verifica-se dos dados gerais dos demandantes (ao abranger os 

instrumentos da ADI por omissão e MI) que a figura mais frequente nas ações analisadas 

corresponde à pessoa física (136 decisões – 42% do total). Os demais demandantes nestas 

ações foram agrupados em: Conselho Federal Da Ordem dos Advogados do Brasil – 

CFOAB; Entidades de Classe e Associações; Governo Estadual, Governo Federal, 

Governo Local, Procurador-Geral da República e Partido Político. 

Salta aos olhos a diferença quantitativa relacionada à pessoa física e aos demais 

demandantes. Num primeiro olhar, os principais litigantes que se apresentam seriam tanto 

cidadãos quanto servidores públicos, ou parlamentares na figura de agentes públicos que 

buscam ver efetivado um direito restringido pela omissão legislativa em sua regulamentação. 

 

Gráfico 2 - Percentual de demandantes nas ações de omissão constitucional (1988-2013) 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir do banco de jurisprudência do STF. 
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Cumpre aqui salientar que alguns desses atores não são partes legítimas para a 

propositura da ADI no controle concentrado (art. 103, CF). A seguir, tem-se a 

diferenciação dos dois tipos de instrumento e quais os demandantes mais assíduos em cada 

um deles, conforme os gráficos: 

 

Gráfico 3 - Demandantes nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão (1988-2013) 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir do banco de jurisprudência do STF. 

 

Gráfico 4 - Demandantes nos mandados de injunção (1988-2013) 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir do banco de jurisprudência do STF. 
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Pode-se extrair da comparação entre os gráficos que, nas ADO, os partidos 

políticos são os demandantes mais assíduos (43 decisões – 69% do total). Essa expressiva 

judicialização protagonizada pelos partidos via ADO, segundo Luciana de Oliveira Ramos, 

tem origem em dois fundamentos distintos: 

(i) os partidos políticos provocam o Tribunal para exercer a oposição à maioria 

governista, questionando a postura omissa do demandado ou desmerecendo a 

política adotada por considera-la insuficiente para regulamentar o direito 

pleiteado; ou (ii) visam arbitrar interesses em conflito, buscando o STF para 

conseguir regras procedimentais que beneficiem um determinado ator. (RAMOS, 

2010, p. 69). 

Esta litigância via ADO pelos partidos traz embutida a utilização política do 

controle de constitucionalidade, demonstrando que para os parlamentares o Judiciário 

constitui mais uma instância para discussão e aprovação das proposições legislativas; na 

linguagem da ciência política, um veto point91. 

Segundo Matthew Taylor (2007, p. 235), o Judiciário tem sido acionado 

constantemente, tanto com base na Constituição, quanto na legislação infraconstitucional, 

para deliberar sobre políticas públicas contenciosas. Em certa medida, esta atuação ocorre 

quando os atores políticos demandam ao Judiciário (STF) que delibere sobre o processo 

legislativo, como corre nos casos em que partidos políticos levam as questões seja por 

ações diretas de inconstitucionalidade – ao questionar leis já aprovadas –, seja pela via 

preventiva do Mandado de Segurança – questionando o processo legislativo; seja pelo 

controle de omissão inconstitucional (ADO)92. 

Já nos MI as pessoas físicas representam a maior parcela de demandantes (136 

decisões – 52% do total), sendo considerável o acesso dos cidadãos à contestação de 

omissões legislativas, mas não apenas os cidadãos são abrangidos por esta categoria: 

                                                 

91  “Além dessa ampliação do leque de possíveis atores, existe um outro motivo que torna essencial 

incorporar o Judiciário de forma mais objetiva: o crescente reconhecimento pelos cientistas políticos de 

que os grupos de interesse procuram o local institucional mais favorável para contestar as políticas 

públicas (‘venue-seeking’), seja esse local o Judiciário, as agências reguladoras ou as burocracias 

específicas. O conceito de ‘venue-seeking’ sugere que os atores políticos procuram as instâncias 

institucionais que mais lhes convêm. Por uma série de razões relacionadas à capacidade do Judiciário de 

impor suas decisões (discutidas na próxima seção), não é de estranhar que ele venha sendo usado 

crescentemente como um ‘venue’ importante para a contestação das políticas públicas.” (TAYLOR, 2007, 

p. 234). 
92  Em outro estudo também foi possível a conclusão pelo incremento da litigância dos partidos políticos em 

sede de controle de constitucionalidade de omissão como mecanismo de participação política, como 

segue: “E mais ainda, a quantidade de ações de inconstitucionalidade por omissão ajuizadas por partidos 

políticos nos últimos anos evidencia fortemente a dosagem política cada vez mais acentuada que integra a 

receita constitucional.” (CAGGIANO, 2009, p. 11). 
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servidores públicos, militares e agentes políticos ou particulares em colaboração com a 

Administração também foram considerados pessoas físicas para a composição desde dado 

e cumprem um papel importante no contencioso do controle de omissão legislativa. 

Quanto aos demandados, os órgãos e entidades foram concentrados em quatro 

categorias: Governo Federal (que abrange Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, 

Senado Federal, Presidente da República); Governo Estadual (abrangendo Assembleias 

Legislativas, Governadores estaduais); Poder Judiciário (tanto os Tribunais Superiores, 

Estaduais e STF); e a última categoria denominada de “Outros”, já que congrega entidades 

que não dispõem do dever de editar normas mas que constam como demandadas em alguns 

MIs. 

São elas: ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), BACEN (Banco Central 

do Brasil), BRADESCO (Banco Brasileiro de Descontos S/A), DNER (Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem) – extinto pelo DNIT (Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes), DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas), INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e Vale S/A. 

Em três ações não foram obtidos os dados de demandados disponibilizados pelo 

banco de dados do STF, são elas: MI-AgR772, MI-AgR237, MI-AgR856. 

 

Gráfico 5 - Percentual de demandados nas ações de omissão inconstitucional (1988-2013) 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir do banco de jurisprudência do STF. 
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Pode-se visualizar, a partir do gráfico, que grande parte das ações foi proposta em 

face do Governo Federal, seja a demanda feita para o órgão legislativo ou executivo (243 

ações, ou seja, 75% do total). Tal proeminência da omissão legislativa em âmbito federal é 

referente à disposição constitucional. Sabe-se que na maioria das vezes, quando a 

Constituição traz em seu bojo normas programáticas ou de eficácia limitada, ela vincula a 

eficácia ou aplicação da norma à lei federal. De acordo com Silva (2004, p. 137), 

Muitas normas são traduzidas no texto supremo apenas em princípio, como 

esquemas genéricos, simples programas a serem desenvolvidos ulteriormente 

pela atividade dos legisladores ordinários. São estas que constituem as normas 

constitucionais de princípio programático [...]. (Grifos do autor). 

É por este motivo que, na maioria dos casos, a omissão legislativa que impede a 

eficácia de direitos constitucionais acaba por demandar a atuação nesta esfera. 

Isso não exclui a possibilidade da responsabilidade de edição normativa trazida ao 

STF recair sobre órgãos estaduais, correspondente a 18% dos casos (59 ações), casos em 

que a omissão recai sobre a Assembleia Legislativa ou ao Governador do Estado, assim 

como eventualmente Secretarias e órgãos ligados ao Legislativo ou Executivo. Pode-se 

mencionar casos como o da criação de municípios, que normalmente são direcionados ao 

Governador do Estado, quando questionam a legalidade ou legitimidade de um município 

já criado (ex. ADI-MC2381). 

Quanto ao Estado de origem das ações, tem-se o panorama apresentado no 

Gráfico 6, a seguir. Os dados de estado de origem ratificam a expressiva concentração de 

demandas no Distrito Federal (190 ações – 59% do total), dado que se justifica, pois, 

ainda que o foro competente para o ajuizamento da ação de inconstitucionalidade por 

omissão seja exclusivamente o Supremo Tribunal Federal – e a competência para o 

ajuizamento do mandado de injunção dependa do local da autoridade ou órgão 

encarregado de legislar acerca do caso concreto, já que a maioria das demandas é 

direcionada ao Governo Federal –, a impetração do mandado de injunção se sobressai no 

Distrito Federal. 
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Gráfico 6 - Estado de origem (1988 - 2013) 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir do banco de jurisprudência do STF. 
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As ações prejudicadas correspondem àquelas em que fato superveniente à data de 

elaboração do pedido impede que a decisão produza efeitos. Na maioria dos casos, as ações 

prejudicadas correspondem àquelas em que não se verifica a omissão legislativa, já que a 

norma foi editada (perda superveniente do objeto). 

O não conhecimento da ação implica que o órgão julgador se abstenha de analisar o 

mérito da causa, tendo em vista o juízo de admissibilidade negativo, ou seja, a ação não 

reúne os requisitos indispensáveis para tornar legítimo o seu exercício. 

Como foi visto anteriormente, as decisões abarcadas pelo levantamento 

compreendem não apenas as decisões finais no processo, mas também decisões liminares e 

recursais quando não houver a decisão final. 

Assim, foi possível levantar decisões nos seguintes contextos: pedido de medida 

cautelar (MC), Agravo Regimental (AgR), Embargos de Declaração no Agravo 

Regimental (AgR-ED), Agravo Regimental no Agravo Regimental (AgR-AgR), Embargos 

de Declaração (ED), Embargos nos Embargos (ED-ED) e Questão de Ordem (QO). 

Desta forma, além dos resultados parcialmente procedente, procedente, 

improcedente, prejudicada e não conhecimento, optou-se por incluir os resultados de não 

conhecimento, deferimento ou indeferimento da cautelar, nos casos em que foram 

analisados pedidos em sede cautelar (16 ações ou menos que 5% dos julgados). 

 

Gráfico 7 - Taxa de sucesso dos demandantes - ADI e MI (1988-2013) 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir do banco de jurisprudência do STF. 
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Analisando a totalidade dos dados da taxa de sucesso das ações, observa-se que a 

maior parte dos casos levados ao STF foram julgados improcedentes (137 casos – 42% do 

total) com base em diferentes fundamentos. Segundo Ramos (2010), os mais recorrentes 

seriam: (i) não há necessidade de complementação legislativa, e portanto, não há omissão 

por parte do órgão responsável pela elaboração da norma; (ii) há norma regulamentadora – 

casos em que a ação foi julgada improcedente ou prejudicada; (iii) não há o dever de 

elaboração normativa previsto na Constituição Federal, seja porque a Constituição não 

prevê ou porque confere a faculdade ao legislador; (iv) não houve o decorrer de tempo que 

configurasse uma omissão legislativa; dentre outras razões. 

Mas aqui cumpre ressaltar que há uma diferença grande na taxa de sucesso das 

ações em ADI por omissão e MI. 

Enquanto nas Ações Diretas obteve-se um total de 36 ações julgadas procedentes 

ou parcialmente procedentes (58% das ações), nos Mandados de Injunção a procedência 

parcial ou integral alcança apenas 41 ações (15% das ações). A improcedência no caso dos 

Mandados de Injunção alcança, portanto, 52% das decisões judiciais analisadas. 

 

Gráfico 8 - Sucesso dos demandantes - ADI (1988-2013) 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir do banco de jurisprudência do STF. 
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Gráfico 9 - Sucesso dos demandantes - MI (1988-2013) 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir do banco de jurisprudência do STF. 
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Diante dos casos de procedência integral (22 casos), procedência parcial (55 casos) e 

procedência da cautelar (3 casos) houve um recorte de 80 ações para análise, tanto do mérito 

(temas levados a julgamento) quanto da eficácia declarada pelo Tribunal para os 

julgamentos. 

 

Gráfico 10 - Concessão total ou parcial do pedido (1988-2013) 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir do banco de jurisprudência do STF. 
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O recorte relacionado ao conteúdo das decisões será mais bem explorado na análise 

crítica da atuação do STF, quando da abordagem do modelo de Bem-Estar Social trazido 

pela Constituição de 1988 (item 2.2.1) e da classificação doutrinária quanto à eficácia que 

o STF atribui a seus julgados (item 2.2.2). 

2.2 ANÁLISE CRÍTICA: POR QUE E COMO O STF ATUA 

Os dados isolados não são suficientes para determinar a atuação judicial em 

omissão inconstitucional no Brasil e demandam uma análise mais apurada de seus motivos 

e consequências. As decisões judiciais não falam por si, e podem ser analisadas através de 

pontos de vista variados. 

A partir de uma lente de viés predominantemente quantitativo, no subcapítulo já 

exposto pôde-se ter como foco um conjunto de decisões que foram catalogadas para 

identificar dados formais de análise. Neste momento, verificou-se que, em sua maioria, as 

pessoas físicas são as maiores demandantes nos temas de omissão inconstitucional, mas 

que no caso das ADIs – até pela legitimidade específica exigida constitucionalmente – os 

partidos políticos se sobressaem como atores estratégicos deste cenário. 

Além disso, em decorrência do modelo adotado pela Constituição Federal, em que 

a grande parte das normas de eficácia limitada estipula uma atuação normativa federal, a 

maior parte das demandas está concentrada tendo o Governo Federal como réu da ação e, 

consequentemente, com o Distrito Federal como Estado de origem. 

Verificou-se na análise do conteúdo das decisões que o cenário aponta para a 

improcedência dos pedidos, sendo que no Mandado de Injunção este indicador é 

intensificado em comparação à ADO, chegando a 52% das decisões. 

Porém, uma segunda lente é necessária para a análise crítica deste conteúdo, de viés 

mais qualitativo. O conjunto limitado de decisões procedentes (80 acórdãos) extraído deste 

universo maior permite compreender alguns aspectos essenciais para o posicionamento 

institucional geral do STF quanto ao tema das omissões inconstitucionais: quais os temas 

que são levados ao Supremo e que demandam a atuação legislativa? Como o STF atua 

nestes temas e qual a eficácia que o STF atribui a seus julgados? Há uma tendência a ser 

verificada destas decisões? 
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Segundo o I Relatório “Supremo em Números” o desafio envolvido neste tipo de 

análise é o de como compreender, a partir de pequenos grupos de decisões, o 

posicionamento institucional geral do Poder Judiciário, já que muitas vezes nas decisões do 

próprio STF verificou-se que: 

[...] uma tendência expressa em um caso pode ser mitigada ou negada por outra 

linha jurisprudencial, e os padrões expressos no curto prazo podem discrepar das 

tendências de médio e longo prazo, entre outras variações possíveis entre os 

casos pontuais observados e o universo total de processos nos quais o tribunal se 

manifesta. (FALCÃO; CERDEIRA; ARGUELHES, 2011, p. 8). 

Ciente do desafio que é o mapeamento completo e em longo prazo das tendências 

institucionais do STF, esta pesquisa procurou apresentar um diagnóstico crítico da amostra 

de decisões abarcada, mas que constitui fundamento e pressuposto para a discussão sobre a 

ampliação do diálogo entre os Poderes na construção de uma democracia mais 

representativa, conforme se verá ao término deste tópico. 

2.2.1 Os temas objeto de controle de omissão inconstitucional pelo STF e a 

influência do modelo de Constituição Dirigente 

Este primeiro espectro de análise das decisões diz respeito à catalogação dos temas 

tratados pelo STF nas ações de MI e ADO, com o fim de analisar se realmente o Judiciário 

vem assumindo uma função mais destacada quanto às opções políticas nacionais. 

A princípio, pode-se dizer que os acórdãos procedentes e parcialmente procedentes 

levantados trazem uma grande diversidade de temas levados ao STF em omissão 

legislativa, que vão desde normas internas do Judiciário estadual até questões provenientes 

do antigo período militar (1964-1985), como a figura dos censores federais prevista no 

ADCT da Constituição de 1988. 

Em alguns temas houve mais de uma decisão judicial a ser analisada com posições 

diferentes, assim como em outros a mesma decisão foi estendida a um grupo de ações no 

mesmo sentido (caso da revisão anual da remuneração dos servidores públicos). 

A seguir, a relação dos temas tratados, os dispositivos constitucionais questionados 

e o número de decisões analisadas em cada um dos temas: 
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Quadro 2 - Temas das decisões parcial e integralmente procedentes (1988-2013) 

 Dispositivo 

constitucional 

Número de 

decisões 

Número proporcional de Deputados Federais 

(Câmara dos Deputados) 
Art. 45, §1º 1 

Isenção de Contribuição da Seguridade Social 

para entidades beneficentes de assistência social 
Art. 195, §7º 1 

Direito ao aviso prévio proporcional ao tempo 

de serviço 

Art. 7º, incisos I e 

XXI 
6 

Direito à reparação econômica (cidadãos 

impedidos de exercer profissão específica) 

Art. 8º, §3º do 

ADCT 
6 

Juros reais (limitação da taxa de juros em 12% 

ao ano) 
Art. 192, §3º 12 

Direito de greve dos servidores públicos Art. 37, inciso VII 8 

Benefício assistencial concedido à pessoa com 

deficiência e ao idoso 
Art. 203, inciso V 1 

Aposentadoria especial dos servidores públicos Art. 40, §4º 7 

Criação de Municípios 
Art. 18, §4º c/c art. 

96 ADCT 
7 

Revisão geral anual da remuneração dos 

servidores públicos 
Art. 37, inciso X 26 

Criação, por Lei estadual, de Vara especializada 

em delitos praticados por organizações 

criminosas 

Art. 24, § 3º 1 

Inexistência de lei que implementa carreiras dos 

Tribunais de Contas (Assembleia Legislativa) 

Art. 73, §2º, 

incisos I e II c/c 

Art. 75 

1 

Fundo de Participação dos Estados – FPE Art. 161, inciso II 1 

Censores Federais 
Art. 23, p.u. 

ADCT 
1 

Regimento Interno do Judiciário Estadual 
Art. 93, "caput", e 

incisos II, "d", e X 
1 

                                                                                              TOTAL 80 

Fonte: Elaboração da autora a partir do banco de jurisprudência do STF. 
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O primeiro caso tabulado corresponde à disposição constitucional que dita o 

número de Deputados na Câmara dos Deputados. Atualmente, cada unidade da Federação 

pode eleger de 8 (mínimo) a 70 (máximo) deputados proporcionalmente à população. A 

omissão legislativa se instala, pois esta proporcionalidade é condicionada à edição de lei 

complementar. 

Quanto à Seguridade Social, a Constituição dispõe que serão isentas de 

contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social, mas 

condiciona a isenção das entidades àquelas que atendem às exigências estabelecidas em lei. 

A assistência social também foi objeto de decisão do STF, tendo em vista a 

previsão condicionada à lei da garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

O direito ao aviso prévio proporcional, que será objeto de estudo detalhado adiante, 

concerne basicamente à regulação do dispositivo constitucional que assegura aos 

trabalhadores urbanos e rurais o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no 

mínimo de trinta dias, mas que deve ser regulamentado em lei. 

Assim como o aviso prévio proporcional, o direito de greve e a aposentadoria 

especial serão objeto de estudo pormenorizado, mas as arguições se referem aos 

dispositivos constitucionais art. 37, VII e 40, §4º que condicionam tanto o exercício do 

direito de greve do servidor público quanto sua aposentadoria em condições especiais 

(pessoas com deficiência; que exerçam atividades de risco ou cujas atividades sejam 

exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física) aos 

termos e aos limites definidos em lei específica. 

Ainda quanto ao serviço público, a Constituição prevê revisão geral anual da 

remuneração, segundo o princípio da periodicidade e da revisão das perdas inflacionárias, 

que também foi objeto de decisões do STF. 

O ADCT, em seu art. 8º, §3º, quando trata da anistia aos atingidos por atos de 

exceção, coloca que aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade 

profissional específica, será concedida reparação de natureza econômica. A omissão 

legislativa é relacionada ao trecho que coloca “[...] na forma que dispuser lei de iniciativa 

do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a contar da 

promulgação da Constituição”. 
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No âmbito do tema Sistema Financeiro Nacional, também foi objeto de arguição a 

omissão legislativa referente aos juros reais limitados a 12% ao mês, já revogado pela 

Emenda Constitucional n. 40 de 2003. 

A criação de municípios é um tema que foi objeto de diversas ações no STF, e 

corresponde à necessidade de regulamentação da possibilidade de criação, incorporação, 

fusão e desmembramento de municípios. Além dos procedimentos, a disposição sobre o 

tema é polêmica pela questão orçamentária envolvida na opção de rigidez ou flexibilidade 

quanto a esses procedimentos. 

Em relação à competência legislativa, foi levado ao STF caso de criação, por Lei 

estadual, de Vara especializada em delitos praticados por organizações criminosas e quanto 

à criação de Tribunais de Contas nos Estados. 

Também sobre a atuação dos Estados foi levado caso de omissão legislativa federal, 

já que na omissão do Estatuto da Magistratura Nacional e Leis de Organização Judiciária, 

os Regimentos Internos dos Tribunais Estaduais acabaram por regular determinadas 

matérias, tais como o estabelecimento de normas sobre a forma de votação na recusa de 

promoção do juiz mais antigo; as providências a serem tomadas, após a recusa; a 

publicidade das sessões administrativas do tribunal de justiça; a motivação dos votos neles 

proferidos e quanto à publicação do inteiro teor no órgão oficial de imprensa. Foi 

questionado se a atuação do Estado na regulamentação destes temas poderia ser diversa ou 

seguir orientação diversa da adotada nacionalmente – ainda que sem previsão legal em 

nível federal. 

Outro caso que será objeto de maior discussão é o caso do Fundo de Participação 

dos Estados que constitui grande parcela da receita de muitos estados da Federação e até 

hoje é objeto de intensa discussão sobre sua disciplina e regulamentação. 

E, por fim, editada no período militar (1964-1985) a Emenda Constitucional n. 1, 

de 1969 é objeto de análise pelo STF, já que incluiu a censura de diversões públicas entre 

as atribuições da Polícia Federal e criou a carreira dos censores, que ingressavam no 

Departamento de Polícia Federal mediante concurso público específico. Hoje, não mais 

presente a censura, a destinação dos servidores (atualmente aproveitados em cargos no 

Departamento da Polícia Federal) debatida na ADI n. 889. 

Diante dos temas trazidos – principalmente quando se trata de isenção de 

contribuição da Seguridade Social; direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de 

serviço; direito de greve; benefício assistencial do deficiente e idoso; aposentadoria 

especial; revisão anual da remuneração dos servidores públicos; lei que implementa 
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carreiras; dentre outros – é possível a reflexão sobre a influência do modelo de Bem-Estar 

Social no controle de omissão legislativa adotado. 

Muitos dos direitos levados a julgamento em sede de omissão decorrem de opções 

políticas advindas do modelo de Welfare State, e certamente a opção do constituinte 

brasileiro foi determinante para o modelo de controle de omissões inconstitucionais e para 

o desenho na resolução destas questões enfrentado pelo STF. 

Para entender este desenho, é preciso ter em vista que a previsão constitucional de 

direitos sociais como experimentada atualmente em grande parte das constituições de 

Estados democráticos, assim como é na brasileira, nem sempre foi regra, se comparada a 

outros contextos históricos. Pode-se dizer que o desenvolvimento do movimento 

constitucionalista, num primeiro momento, teve como preocupação a formação e 

estabilização de uma carta de direitos políticos, de forma que, além de resguardar garantias 

individuais, também organizasse o Estado e deliberasse sobre as opções políticas da 

comunidade93. 

A partir do sucesso do modelo constitucional e da estabilização de sua principal 

função de resguardo das garantias, surgiu a possibilidade de que, neste mesmo documento, 

fosse experimentada a outorga de outros direitos a compor a ordem política. 

Cunhado nos anos de 1930, o termo Welfare State originariamente indicava a 

inclinação do estado inglês de um modelo de predomínio da democracia e da Constituição, 

muito assemelhado a um modelo de estado democrático de direito (KERSTENETZKY, 

2012). Foi somente após a Segunda Guerra que o termo, na acepção de Estado provedor, 

passou a ser adotado, ainda que com conotação negativa até o contexto da Guerra Fria. 

Porém, ainda que universalmente tido como “um país no qual o bem-estar dos 

membros da comunidade é garantido por meio de serviços sociais organizados pelo 

Estado” segundo o Dicionário Oxford (2014)94 a noção de Estado de Bem-Estar Social 

ainda é cercada de indefinições quanto aos seus limites: sistema de proteção social, 

seguridade social, políticas sociais, estado-providência, bem-estar social, bem-estar 

                                                 

93  “A criação de um canal de comunicação entre os anseios destas coletividades e o poder viabilizou 

indubitavelmente a inserção dos direitos sociais no ordenamento jurídico de vários países. A seu turno, a 

crítica ao caráter meramente formal das liberdades acabou por servir de fundamento político-jurídico para 

a instituição dos novos direitos.” (LEAL, 2003, p. 6). 
94  “A system whereby the government undertakes to protect the health and well-being of its citizens, 

especially those in financial or social need, by means of grants, pensions, and other benefits. The 

foundations for the modern welfare state in the US were laid by the New Deal programs of President 

Franklin D. Roosevelt.” (OXFORD, 2014). 
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público, administração social, serviço social e toda a gama de serviços que integram sua 

concepção. 

A partir do momento que o Estado assume essas prestações, o faz por meio de sua 

Carta Constitucional, ao definir as atribuições e funções do Estado na sociedade, já que: 

“[...] os problemas econômicos, sociais, científicos são, simultaneamente, problemas 

constitucionais suscetíveis de conformação e resolução através de decisões político-

constitucionais vinculativas das decisões tomadas pelo poder político” (CANOTILHO, 

2006, p. 151). 

A “ampliação do campo constitucional” (FERREIRA FILHO, 1999, p. 86) denota 

que além das liberdades públicas, todos os direitos ligados à esfera de bem-estar da 

população e relacionados a um mínimo de condições justas para o desenvolvimento social 

e econômico do país deveriam ser abarcados pelos novos modelos de Constituição, ao 

adotar uma nova redação: analítica e programática95. 

No Brasil, pode-se afirmar que a Constituição de 1934 foi precursora a instituir a 

ordem econômica e social no texto96. Apesar de perdurar por um breve período de tempo – 

com a outorga da Carta de 1937, e inspirada na Constituição alemã da República de 

Weimar (SILVA, 2012), esta Constituição, ao levantar principalmente as garantias 

trabalhistas, além das relacionadas ao direito à educação, ao voto secreto, ao sufrágio 

universal feminino, contribuiu para a aproximação entre Estado e sociedade. 

A partir desta primeira previsão, as demais Constituições brasileiras deixaram de se 

filiar apenas à disciplina política do Estado e alargaram o espectro de atuação ao abarcar 

temas de interesse econômico e social, sendo possível reconhecer três ondas de inovação 

institucional e difusão de direitos sociais no Brasil: os anos de bem-estar corporativo, entre 

1930 e 1964 – quando foram desenhadas políticas trabalhistas e previdenciárias; o período 

de universalismo básico compreendido entre os anos de 1964 e 1984, quando se unificou e 

estendeu a cobertura previdenciária para estratos sociais tradicionalmente excluídos, além 

                                                 

95  “O problema que se coloca agudamente na doutrina recente consiste em buscar mecanismos 

constitucionais e fundamentos teóricos para superar o caráter abstrato e incompleto das normas 

definidoras de direitos sociais, ainda concebidas como programáticas, a fim de possibilitar sua aplicação 

prática.” (SILVA, 2004, p. 140). 
96  Ainda que em sede de legislação extravagante já se tivessem sido reconhecidos direitos sociais de índole 

trabalhista, como a criação em 1930 do Ministério do Trabalho, em 1933 dos Institutos de Aposentadoria 

e Pensão (IAP’s) e a contribuição tripartite na contribuição previdenciária também desenvolvida na 

década de 30 sob regime varguista. A inovação da Constituição de 1934 também diz respeito à criação de 

um título “Da ordem econômica e social” nunca antes experimentado nos textos constitucionais (LEAL, 

2003, p. 6). 
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da criação de um segmento privado na saúde; e finalmente o universalismo estendido, 

experimentado pós-88. (KERSTENETZKY, 2012, p. 181). 

A atual Constituição, promulgada em 1988, aprofundando o traço característico 

analítico de inspiração diretiva e programática, traz diversas disposições neste sentido: a 

institucionalização da assistência social, a fixação de um mínimo social, a extensão da 

cobertura previdenciária não contributiva, a criação do Sistema Único de Saúde, além das 

políticas de valorização do salário-mínimo: 

A expansão de políticas e gastos representou mudança qualitativa em relação aos 

regimes de bem-estar precedentes. A Constituição de 1988 assegurou uma série 

de novos direitos sociais aos brasileiros, que, uma vez garantidos, nos 

aproximariam das realizações de bem-estar social do regime social-democrata, 

em direção alternativa à do universalismo básico e à do bem-estar corporativo 

dos anos anteriores. Eles envolveram, dentre outros, a universalização da 

previdência (universalização do acesso no meio rural), a assistência social a 

quem dela necessite, a universalização da educação fundamental e média e da 

saúde em todos os níveis – esta se convertendo em direito do cidadão e dever do 

Estado -, a designação do salário-mínimo como valor piso para os benefícios 

constitucionais, a descentralização das políticas sociais com garantia de repasses 

e de capacidade arrecadatória própria para os níveis subnacionais, a introdução 

do critério per capita para o repasse de recursos, a participação e o controle 

social (KERSTENETZKY, 2012, p. 212-213). 

A previsão desses direitos nas Constituições nos modelos de Estado de Bem-Estar 

Social acabou por gerar diversos outros fenômenos reflexos. Como já mencionado, o 

aumento da arrecadação tributária somado à dificuldade de delimitação dos direitos sociais 

é consequência direta da adoção do modelo social. Mas além destas consequências, tendo 

em vista que o Estado assume tantas e tão variadas prestações, surge a necessidade do 

controle do órgão responsável pela regulação das políticas públicas (no mais das vezes a 

cargo do Poder Legislativo), para que ele cumpra efetivamente toda essa perspectiva 

constitucionalmente assegurada. 

Pautados pelo receio da inefetividade dos programas desenhados pela Constituição 

que surgia, houve a importação do modelo português de prevenção e sanção às omissões 

legislativas, por meio da via judicial, já que a ausência de atuação legislativa ao regular a 

atividade estatal nestas promessas constitucionais também não deixaria de consubstanciar 

violação ao texto constitucional. 

A atuação judicial na tutela social é de difícil compreensão à luz dos direitos 

subjetivos, e a noção de conteúdo dos direitos sociais segue ainda palco de diversas 

disputas acerca de sua concretização, seja pela falta de formação dos juízes nesta área – o 

que sugere crítica ao modelo de formação dos magistrados, mas principalmente por conta 
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da incompatibilidade relacionada a lógicas distintas que regem a atuação individual e 

coletiva97. 

Os direitos sociais, na maioria das vezes, envolvem uma prestação fática a ser 

oferecida pelo Estado, como por exemplo, o direito à educação que envolve políticas 

públicas de ensino, em contraposição à prestação normativa (LEAL, 2003). Ao dar 

margem a certa diversidade quanto às maneiras de concretização, sua prestação envolve 

muito mais que um raciocínio meramente subsuntivo – voltando ao exemplo do direito à 

educação, as políticas de ensino podem ser viabilizadas seja com a criação de mecanismos 

para maior facilidade de ingresso de crianças e jovens nas escolas ou criação de novas 

vagas – para dar um exemplo simplista, mas que ilustra bem a diversidade de opções 

políticas envolvidas nestas questões98. 

Assim, “a carência de parâmetros para se decidir sobre o conteúdo dos direitos 

sociais acaba, na maioria dos casos, por indicar uma questão de cunho político e não 

jurídico a ser definido, em regra, pelo parlamento” (LEAL, 2003, p. 7). 

Diante desta dificuldade parte da doutrina defende a exclusão ou negação da 

promessa de direitos sociais prevista na Constituição, já que são incompatíveis com a 

subjetivização dos direitos e com um modelo de tutela judicial, como sustenta Fernando 

Atria (2005a, p. 36): “Para fazer dos direitos sociais direitos juridicamente exigíveis é 

necessário dessocializá-los, como vimos que Abramovich e Courtis efetivamente fazem.”99 

Em outro trabalho, desta vez sobre a o direito e a contingência do político, Atria 

(2005b) coloca a pergunta: é adequado conceber o conflito político como um conflito cuja 

solução reside em encontrar regras comuns e que possa ser solucionado utilizando uma 

forma de raciocínio que não depende da subjetividade de quem decide, senão pelo ponto de 

                                                 

97  “[...] os discursos de aplicação judicial dos direitos sociais não poderão limitar-se a reproduzir a 

argumentação típica dos direitos subjetivos do direito privado do liberalismo. Isso porque o raciocínio 

jurídico necessário para a concretização judicial de direitos sociais envolve sempre, em alguma medida, 

uma apreciação sobre a relação entre bens individuais e bens coletivos, contrariamente ao que se passa na 

generalidade dos direitos privados [...] a tutela judicial dos direitos sociais também não poderá evitar a 

inclusão de juízos políticos, como a justiça distributiva [...]” (MELLO, 2005, p. 134-135). 
98  “Los derechos de segunda generación encuentran un ámbito de tutela mucho más operativo en las 

medidas legislativas de promoción que en las intervenciones de los órganos jurisdiccionales, sin que tal 

circunstancia, obvia por demás, en modo alguno pueda hacernos olvidar que la jurisdicción civil y, más 

aún, la penal, pueden contribuir a la protección eficaz de algunos de estos derechos o intereses sociales” 

(SEGADO, 1995, p. 3). 
99  Além destes autores mais recentes, Norberto Bobbio (1992, p. 77-78) em seu “A Era dos Direitos” já 

colocara a questão sobre a natureza e a juridicidade das normas sobre direitos sociais: “Será que já nos 

perguntamos alguma vez que gênero de normas são essas que não ordenam, proíbem ou permitem hic et 

nunc, mas ordenam, proíbem e permitem num futuro indefinido e sem um prazo de carência claramente 

delimitado? E, sobretudo, já nos perguntamos alguma vez que gênero de direitos são esses que tais 

normas definem?” 
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vista destas regras comuns? A resposta que indica é negativa, e rememorando Ulpiano no 

brocardo “suum cuique tribuere” (ATRIA, 2005b, p. 28), a individualidade é a lógica de 

direitos de liberdade em detrimento da lógica dos direitos de bem-estar, que envolvem um 

campo de ação de políticas a serem tomadas. 

Coloca o autor: “A democracia só é possível na medida em que cada cidadão aceite 

que suas opiniões, não contingentes como cada um deles as entende, carecem de qualquer 

preferência especial: elas valem tanto quanto as opiniões contingentes de outros” (ATRIA, 

2005b, p. 36; tradução nossa) 100. 

Além da mencionada dificuldade quanto à noção de conteúdo dos direitos sociais, a 

efetivação destes direitos previstos nas Constituições dirigentes confronta-se também com 

a reserva orçamentária finita, já que mesmo que a Constituição de 1988 tenha previsto 

alguns parâmetros e diretrizes para a concessão de tutelas sociais ainda é uma previsão 

abstrata, que não indica elementos concretos a definir com clareza a imediata definição do 

conteúdo e fronteiras em cada uma das espécies protegidas101. 

Tais enfrentamentos sugerem na doutrina contemporânea o diagnóstico de uma 

crise, que recebeu do doutrinador português Canotilho (2008, p. 245) a alcunha de 

“paradoxia da autosuficiencia constitucional”. O termo é muito salutar ao questionar até 

que ponto a previsão pelo texto normativo constitucional é adequada às reais condições 

estruturais e orçamentárias do Estado, para manter e suportar toda a promessa de bem-estar 

expressamente veiculada por meio dos diversos serviços universalizáveis que este se presta 

a assumir. 

No caso da previsão portuguesa de Constituição dirigente, criada como um plano 

global normativo do Estado e da sociedade (CANOTILHO, 1994) e elaborada para exercer 

dupla-função: (i) a garantia do existente e (ii) o programa ou linha de direção para o futuro. 

Já se admite que o Estado não mais consegue sobreviver diante da hipertrofia de suas 

atribuições. 

                                                 

100  “La democracia sólo es posible en la medida que cada ciudadano acepte que sus opiniones, no 

contingentes como cada uno de ellos las entiende, carecen de cualquier preferencia especial: ellas valen 

tanto como las opiniones contingentes de los otros.” (ATRIA, 2005b, p. 36; tradução nossa). 
101  A teoria da “Reserva do Possível” desenvolvida pelo Tribunal Constitucional Alemão no BVerfGE 

33,303 ilustra com clareza as fronteiras dos Direitos Sociais, e é frequentemente mencionada na doutrina e 

jurisprudência brasileiras como modelo de limitação, já que a efetivação dos direitos sociais sempre 

depende de determinados fatores como a existência de recursos. (MARTINS, SCHWABE, 2005, p. 656-

667) Roger S. Leal (2003, p. 8) coloca: “[...] se não for possível custear o serviço público da maneira 

exigida pela norma concretizadora de um direito social, faz-se imperativo a redução do grau de 

concretização adquirido ou até a sua total desconcretização”. 
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Diante da crise do Estado providência português, Canotilho sugere a necessidade de 

fortalecimento do núcleo essencial das prestações sociais, por meio da graduabilidade de 

realização dos direitos, ou seja, garante-se primeiramente o núcleo e em seguida são 

estendidas as garantias a searas periféricas: “A linha ideológica de fundo poderia ser 

resumida da seguinte forma: o carácter dirigente da Constituição Social não significa a 

optimização directa e já dos direitos sociais, antes postula a graduabilidade de realização 

destes direitos.” (CANOTILHO, 2008, p. 245). 

Mas qual seria este núcleo mínimo de prestações sociais? No Brasil a mesma 

solução é adequada? 

Parece que a definição do núcleo de prestações sociais envolveria mais critérios de 

políticas públicas deliberativas que um espectro jurídico-formal quanto à aplicabilidade das 

normas constitucionais – a cargo do Judiciário: 

O caráter político deste modelo [controle de constitucionalidade] se torna 

flagrante quando se considera a chamada constitucionalidade por omissão. 

Consiste esta, na sua forma típica, no descumprimento de uma norma 

constitucional programática pelo poder que deve completá-la – o Legislativo. 

[...] Este juízo é por natureza político. Importa determinar em que momento 

convém que aquele mandamento suspenso deva tornar-se eficaz. Envolve, 

portanto, um juízo de mérito, de conveniência. (FERREIRA FILHO, 2001, p.76). 

Dos casos levados ao Supremo Tribunal Federal apreende-se que a omissão 

legislativa, nos casos relacionados a políticas públicas, suscita não apenas uma necessidade 

de completude, mas uma opção política a ser tomada102. 

As matérias que acabam sendo analisadas pelo Judiciário (e, como visto no 

levantamento supra, envolvem desde questões sobre benefícios assistenciais, planos de 

carreira, revisão anual de salários e direito de greve, para citar alguns exemplos) envolvem 

a deliberação sobre as próprias ideologias dos governos, e sobre as prestações sociais que 

serão privilegiadas em detrimento de outras. 

Tendo em vista que a essência destes direitos impede que a atuação do judiciário 

seja tão somente normativa – adquirindo caráter político invariavelmente – a cultura 

interna do Judiciário não suporta a tomada de decisões entre custos103 e benefícios que 

envolvem as políticas públicas. Como coloca Roger Stiefelmann Leal (2003, p. 8): “A 

                                                 

102  “De outra parte, a inércia ou o silêncio do legislador ante as imposições constitucionais programáticas 

também não deixa, nesse cenário, de configurar violação à Constituição. Importa, segundo o dirigismo 

constitucional, em típica omissão inconstitucional por inobservância do dever de legislar.” (LEAL, 2009, 

p. 76). 
103  Sobre o custo dos direitos, a análise de Silva (2008, p. 591 e seguintes). 
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Administração financeira do Estado, bem como a definição de estratégias e políticas para a 

melhor aplicação dos recursos públicos a fim de atender às necessidades da população, por 

óbvio, fogem da alçada do Poder Judiciário.” 

Neste sentido, mesmo que o Judiciário não delibere em decisão judicial a criação e 

desenvolvimento de uma política pública, sua atuação é levada em conta pelos grupos de 

interesse que procuram o local institucional mais favorável para contestar estas medidas – 

ou o venue seeking na linguagem política104 (TAYLOR, 2007, p. 234). Por uma série de 

razões, entra cada vez mais em evidência o Judiciário – como uma instância de decisões 

definitivas, e não contestáveis democraticamente – usado crescentemente como um venue 

para contestação de políticas105. 

Resulta desta concepção que a crítica que se coloca sobre o planejamento e 

determinação dos direitos sociais e econômicos diz respeito à sua justiciabilidade106, visto 

que envolve muito além de temas juridicamente definíveis – mas a opção política a ser 

tomada pelo governo, de caráter programático. 

A realização dos direitos sociais e econômicos, por depender de implantação de 

políticas públicas, é tarefa que depende do governo mediante pressões da sociedade civil 

mobilizada, já que os juízes, ao ignorarem o caráter coletivo destes direitos, acabam por 

prejudicar a rede de recursos e serviços que sustentam o Estado de bem-estar social107. 

O levantamento trazido a respeito dos temas julgados pelo STF demonstra que os 

direitos sociais estão constantemente sendo tratados por esta instância. Como se pode 

                                                 

104  Crescentes estudos em ciência política têm por objeto a análise do papel do Judiciário no sistema político 

brasileiro e, em particular, na formulação de políticas públicas. Segundo Taylor (2007), mesmo com o 

esforço de reconhecimento do Judiciário como veto player (jogador de veto), ainda poucos integrantes do 

mainstream da ciência política brasileira incorporam o Judiciário às suas análises com a mesma 

profundidade com que consideram o sistema partidário, o Legislativo e o Executivo, ou até mesmo os 

movimentos sociais, as burocracias públicas ou as instituições econômicas. Sobre o tema vide Taylor, 

(2007; 2008) e Arantes (2008). 
105  “Embora não tenham legitimidade para iniciar contestações judiciais sobre ações do Legislativo e do 

Executivo, os integrantes do Judiciário brasileiro têm capacidade de influenciar a discussão das políticas 

públicas antes de elas serem aprovadas, sinalizando suas preferências e as fronteiras que as mudanças 

provocadas por essas políticas podem atingir.” (TAYLOR, 2007, p. 241). 
106  “Certamente, a crescente judicialização e o consequente crescimento do impacto judicial em quase todo o 

mundo trouxeram consigo uma mudança no discurso sobre a influência judicial na política e, em especial, 

uma crítica muito forte, por parte dos poderes eleitos, aos “legisladores não-eleitos”.” (TAYLOR, 2007, p. 

248-249). 
107  “Ainda que não se queira discutir o que é mais importante combater, o certo é que os juízes, ao decidirem 

pelo financiamento individual do tratamento de algumas doenças, não têm em mente a dimensão global 

das políticas de saúde, como seria importante ter. Assim, se não há recursos para tudo, e se a decisão do 

juiz deve ser cumprida, o dinheiro terá que sair de outras áreas. Com isso fica claro que, ainda que haja 

boas intenções, as histórias de sucesso individual nem sempre são, de fato, histórias de sucesso coletivo.” 

(SILVA, 2008, p. 597). 
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verificar, a evolução histórica do Estado de Bem-Estar Social e sua adoção no contexto 

brasileiro trazem uma carga política ao tribunal muito expressiva, já que a linguagem de 

política social acabou por ser internalizada pelo direito, e sua exigência tantas vezes 

condicionada à apreciação pelo Poder Judiciário. 

Cumpre ressaltar, por fim, que quando o STF se depara com os temas trazidos não 

há a possibilidade de afastar-se da apreciação dos casos, já que está impossibilitado de 

escusar-se à prestação jurisdicional, mas é possível o manejo de diversas formas de 

enfrentamento e resolução de forma a minimizar a interferência nas questões políticas. Sua 

atuação, neste sentido, pode estruturar-se em vias de notificar e dar ciência do órgão 

legitimado a agir até a possibilidade de por si só atuar legislativamente, na omissão do 

órgão. 

O próximo tópico tratará de como o STF atua nestas questões, principalmente 

quanto à eficácia dos pronunciamentos que opta para cada um dos casos decididos, e mais 

importante: como vem sendo a evolução de sua jurisprudência nesta seara. 

2.2.2 Os diversos tipos de eficácia da decisão no controle da omissão 

legislativa e a ampliação da postura concretista pelo Tribunal 

Além das dificuldades relativas à criação e desenvolvimento de um modelo de 

controle constitucional de omissão legislativa, este esbarra em outros obstáculos que 

dificultam sua aplicação: qual deve ser a sanção de uma omissão legislativa e como se 

deve instrumentalizar a imposição de obrigação de legislar108? 

Foi possível perceber, no tópico anterior, que a atuação do STF nestes casos 

envolve por si só opções a serem tomadas, com toda espécie de consequência que tais 

estipulações podem ter na ordem política nacional. Ainda que seja instado a agir, sua 

atuação ainda é fonte de divergência interpretativa, principalmente quando se trata dos 

efeitos concretos em sede de Mandado de Injunção. 

Conforme a tipologia levantada por Alexandre de Moraes (2009) é possível 

classificar como o STF se posiciona diante dos casos trazidos, e principalmente qual a 

                                                 

108  “El problema del control constitucional de las omisiones del legislador encuentra dos dificultades hasta 

ahora insuperables: cuál deba ser la sanción de una omisión legislativa y cómo se puede instrumentar la 

imposición de la obligación de legislar.” (AHUMADA RUIZ, 1991, p. 169). 
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evolução da jurisprudência que se pode verificar quanto a esta perspectiva, diante de duas 

principais correntes (que se subdividem): a posição concretista e a posição não 

concretista109. 

Pela posição concretista, presentes os requisitos constitucionais exigidos para o 

mandado de injunção, o Poder Judiciário declara a existência da omissão administrativa ou 

legislativa, e implementa o exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa constitucional 

até que sobrevenha regulamentação do poder competente (MORAES, 2009). 

A contrario sensu é possível identificar como não concretismo a postura no sentido 

de se atribuir ao mandado de injunção a finalidade específica de ensejar o reconhecimento 

formal da inércia do Poder Público, sem que se fale em medidas jurisdicionais que 

estabeleçam, desde logo, a viabilização do exercício do direito, liberdade ou garantia 

previstos constitucionalmente (MORAES, 2009). 

Diante da insuficiência da classificação em apenas dois momentos, foram adotados 

outros critérios que possam identificar os graus de concretismo das decisões na evolução 

da jurisprudência do STF. A evolução pode ser ilustrada da seguinte forma: 

 

Figura 1 – Esquema gráfico – Evolução do concretismo das decisões 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

                                                 

109  Utilizou-se aqui a tipologia oferecida por Moraes (2009) quando desenvolve a diferenciação entre posição 

concretista e não concretista, e dentro desta as posições: concretista geral e individual. Para o doutrinador, 

a posição concretista individual também se subdivide em posição concretista individual direta ou 

intermediária. Importante salientar que a tipologia não é a única possível. Como exemplo, a doutrinadora 

Piovesan (2003) desenvolve tipologia que engloba três grandes posições: uma visão concretista geral com 

a elaboração da norma faltante pelo STF, que ela denomina como primeira corrente doutrinária; a posição 

de caráter não concretista, com previsão além da ciência ao Poder competente, a possibilidade da 

estipulação de prazo para atuação – ambas dentro de uma segunda corrente doutrinária; e uma terceira via 

pautada no concretismo individual, ou seja, a supressão da omissão para as partes do processo, a qual ela 

denomina a terceira corrente doutrinária. Ao que parece, a subdivisão entre a postura de mera ciência à 

Casa e concessão de prazo à Casa exigem uma tipologia diferenciada, como se verá no desenvolvimento 

do trabalho com a adoção do modelo proposto por Moraes (2009). 

 
     Menor concretismo              Maior concretismo 

    Maior autocontenção            Menor autocontenção 

          Declara OI                               Declara OI                          Declara OI + supre OI 

     + ciência à Casa              + concede prazo                  (inter partes/erga omnes) 
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Conforme o modelo proposto por Alexandre de Moraes (2009), a primeira postura 

neste esquema visual seria o não concretismo, em que a decisão apenas “[...] declara a 

omissão inconstitucional e dá ciência à Casa legislativa ou ao órgão competente desta 

omissão” (p. 181). A partir desta posição, pode-se pensar num direcionamento rumo ao 

concretismo com um segundo momento, em que além da declaração da omissão o STF 

instaura um dever de agir ao Poder competente. A concessão de prazo para que o Poder 

competente decida é enquadrada na “postura concretista individual intermediária” (p. 180). 

Evoluindo na escala de concretismo, segundo Moraes (2009), o grau máximo seria 

atingido quando, além da declaração de omissão inconstitucional o órgão julgador também 

suprisse a omissão, seja entre as partes do processo ou inter partes – “posição concretista 

individual direta” (p. 179) –, seja erga omnes, com aplicação a todos os casos que envolvam 

esta determinação, com caráter normativo geral – “posição concretista geral” (p. 177). 

Diante da tipologia enfrentada pela doutrina, optou-se no presente trabalho por 

classificar a eficácia das decisões em cinco grandes grupos: 

 

(i) O primeiro constata 13 casos110 em que o STF não declara a omissão 

legislativa ou não sanciona o órgão omisso (não se enquadrando na tipologia 

quanto à omissão inconstitucional). Estes casos serão desconsiderados da 

análise adiante. 

 

(ii) O segundo grupo levanta os três casos111 em que o STF declara a omissão 

inconstitucional e supre esta omissão com efeitos erga omnes, concedendo 

prazo à Casa Legislativa para que atue (posição concretista geral). 

 

(iii) Em oito casos112, ao reconhecer a omissão inconstitucional, o STF supre esta 

omissão na relação jurídico-subjetiva (posição concretista individual direta). 

                                                 

110  Nos casos MI-AgR-segundo1008 e MI943 houve superveniência de Lei do Aviso Prévio, portanto não foi 

julgada a questão da omissão inconstitucional, já que havia sido suprida pela legislação superveniente. 

Nos demais 11 casos os temas tratados foram: MI-AgR2123 e MI-AgR2140 (contagem de tempo de 

Aposentadoria Especial de Servidor Pública); ADI-MC2381, ADI-MC652, ADI2240, ADI3316, ADI3489 

e ADI3689 (suspensão de eficácia de lei estadual de criação de município); ADI-MC2700 (questão 

relativa a Regimento Interno do Tribunal estadual); ADI4414 (criação por Lei estadual, de Varas 

especializadas em delitos praticados por organizações criminosas); ADI3235 (decreto estadual que regula 

greve de servidores públicos). 
111  Os três casos se referem à greve dos servidores públicos, que serão analisados em capítulo específico 

referente aos principais temas decididos pelo STF. São eles: MI 670, MI 708 e MI , em que foi decidida a 

aplicação da Lei federal n. 7.783/89 à greve no serviço público até que sobrevenha lei regulamentadora, 

ocasião em que se concedeu prazo de 60 dias para elaboração normativa. 
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(iv) Em quatro casos113 o STF declara a omissão e apenas concede prazo para a 

atuação legislativa (posição concretista individual intermediária). 

 

(v) A grande parte dos casos levados (52 casos) o STF declara a omissão 

inconstitucional e dá ciência à Casa legislativa para que supra a omissão –

posição que parece sugerir maior autocontenção por parte do Tribunal (posição 

não concretista). 

 

Gráfico 11 - Eficácia das decisões em controle de omissão inconstitucional (1988-2013) 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir do banco de jurisprudência do STF. 

 

A partir da análise in totum dos dados, pode-se verificar que na maior parte dos 

julgados levantados o STF atuou por meio da autocontenção ou self-restraint, já que tão 

somente cientificou a Casa da omissão legislativa em 52 casos, ou 65% da totalidade de 

julgados analisados. Porém, a análise direcionada dos dados somada aos dados de data de 

julgamento oferece um panorama mais rico para o entendimento de como o Tribunal vem 

decidindo as questões. Há dois levantamentos que permitem este estudo: 

                                                                                                                                                    

112  MI 384; MI543; MI562; MI721; MI1083; MI758; MI788 e MI795. 

52

4

8

3

13

Declara a omissão inconstitucional e dá ciência à
Casa

Declara a omissão inconstitucional e concede
prazo à Casa

Declara a omissão inconstitucional e supre inter
partes

Declara a omissão inconstitucional e supre erga
omnes concedendo prazo à Casa

Não declara a omissão ou não sanciona o órgão
omisso
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Quadro 3 - Data de julgamento das decisões de caráter não concretista (1988-2013) 

Ano do 

julgamento 

Número da ação Decisões/ano 

1990 MI219 1 

1992 MI284, MI369, MI95 3 

1994 MI323, MI361, MI438, MI447, MI448, MI20, 

ADI889 

7 

1995 MI430, MI457, MI470, MI472 4 

2001 MI278, MI542, MI584, MI587, MI588, MI621, 

ADI2061, ADI2481, ADI2486, ADI2490, 

ADI2491, ADI2492, ADI2493, ADI2496, 

ADI2497, ADI2498, ADI2503, ADI2509, 

ADI2510, ADI2511, ADI2512, ADI2516, 

ADI2517, ADI2518, ADI2520, ADI2524, 

ADI2525 

27 

2002 MI485, MI585, MI611, ADI2504, ADI2506, 

ADI2507, ADI2508, ADI2519 

8 

2005 ADI3276 1 

2007 MI695 1 

                                                                                               TOTAL 52 

Fonte: Elaboração da autora a partir do banco de jurisprudência do STF. 

 

Diante dos dados de decisões que declaram a omissão e dão ciência à Casa (posição 

não concretista, totalizando 52 casos), a posição oposta define o caráter concretista dos 

julgados (aqui reuniu-se as tipologias das decisões que concedem prazo para atuação ou 

suprem a omissão legislativa, seja com eficácia inter partes ou erga omnes – posição 

concretista geral, posição concretista individual direta e posição concretista individual 

intermediária, totalizando 15 casos). São eles: 

                                                                                                                                                    

113  Os prazos foram: MI232 (prazo de 6 meses); MI283 (prazo de 60 dias); ADI3682 (prazo de 18 meses) e 

ADI875 (prazo de 2 anos fiscais). 
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Quadro 4 - Data de julgamento das decisões de caráter concretista (1988-2013) 

Ano do 

julgamento 
Ação 

Número de 

decisões por ano 

1991 MI323, MI283 2 

1993 MI384,  1 

2000 MI543, 1 

2003 MI562, 1 

2007 MI721, MI670, MI708, MI712, ADI3682 5 

2008 MI758 1 

2009 MI795, MI788 2 

2010 MI1083, ADI875 2 

                                                                                               TOTAL 15 

Fonte: Elaboração da autora a partir do banco de jurisprudência do STF. 

 

A partir do levantamento ano a ano das decisões, a tendência adotada pelo STF vem 

de uma postura não concretista rumando ao concretismo, com o suprimento da norma 

faltante seja entre as partes (inter partes) ou contra todos (erga omnes) nos Mandados de 

Injunção analisados, ou pela determinação expressa com concessão de prazo ao Poder 

competente. 

Diante da análise do levantamento de ações procedentes pode-se perceber a 

impossibilidade da tabulação de casos a partir do ano de 2010. Tal índice pode ser 

justificado pela opção metodológica do levantamento de questões de Plenário (acórdãos) 

em detrimento de decisões monocráticas. Foi possível perceber que os casos entre os anos 

2011 e 2013 presentes no levantamento foram julgados improcedentes, em sua maioria por 

questões processuais e de perda de objeto, e não compuseram o gráfico a seguir. O gráfico 

retrata o movimento rumo ao concretismo das decisões, já que apresenta desde 1990 qual a 

postura adotada pelo Tribunal nestas questões: 
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Gráfico 12 - Evolução jurisprudencial rumo ao concretismo das decisões (1988-2013) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do banco de jurisprudência do STF. 

 

Assim, retomando o histórico do desenvolvimento do instituto, os instrumentos de 

controle e combate da omissão inconstitucional no ordenamento pátrio (ADI por omissão e 

MI) foram criados em 1988, com o objetivo de sanar a ausência de norma 

infraconstitucional suplementar de dispositivo constitucional de eficácia limitada ou 

restrita para combater a inércia legislativa. Com o passar dos anos, pode-se ver no gráfico 

acima que o instituto foi adaptado. 

Não se deve olvidar que a Constituição Federal traz no seu texto expresso a eficácia 

da ADI por omissão (dar ciência ao Poder competente para a adoção das providências 

necessárias), mas não traz a eficácia no caso do Mandado de Injunção. Ao interpretar o 

instituto, o STF ampliou seu campo de atuação tanto nas decisões em ADI por omissão e 

em Mandado de Injunção, num movimento que doutrinariamente convencionou-se chamar 

de concretismo das decisões. 

A partir destes dados, e como pergunta que permeia toda a discussão sobre atuação 

do STF em questões de omissão inconstitucional, é possível questionar: qual modelo de 

atuação é o mais adequado a ser adotado? A atuação concretista é sempre salutar ao 

suprimento das omissões normativas? 
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Em busca realizada no site do Supremo Tribunal Federal, além do levantamento 

quantitativo acima exposto, foi possível selecionar uma amostragem de julgados que 

demonstram a diversidade de metodologia empregada na resolução destas questões pelo 

STF. Serão apresentados, portanto, alguns casos concretos e uma breve análise de seu 

tratamento pelo STF para verificação do funcionamento do modelo de concretismo das 

decisões e se ele é sustentável em longo prazo. 

Reforça-se aqui que a amostragem de cinco casos escolhida decorre de uma opção 

metodológica bastante simples: as decisões analisadas demonstram diferentes formas de 

eficácia adotada pelo STF. Assim, não foi experimentado um critério rigoroso quanto à 

seleção de casos para a elaboração de um banco de análise, mas tão somente a sua 

representatividade na postura que o Tribunal adota. 

A utilização dos precedentes relacionados, portanto, não possui a finalidade 

abranger todo o rol de julgados do STF sobre o tema, mas tão somente apresentar uma 

pequena amostragem de temas que demonstrem que a diversidade de eficácia das decisões 

levará à viabilidade da utilização de um método de diálogo institucional entre Judiciário e 

Legislativo na garantia de direitos fundamentais, pela elaboração normativa nos espaços 

vazios do ordenamento jurídico. 

Para este enfoque, foram escolhidos os seguintes casos: (i) pleito de aposentadoria 

especial do servidor público – julgado no MI n. 721; (ii) o caso do direito de greve – com 

decisão proferida nos MIs n. 670, 708 e 712; (iii) definição de regras quanto à criação de 

Municípios – ADI n. 3682; (iv) distribuição do Fundo de Participação dos Estados – FPE – 

ADI n. 875 e (v) Aviso Prévio proporcional – MI n. 943. Tais temas, recorrentes na análise 

da jurisprudência em omissão inconstitucional, servirão de base para a exposição dos 

diversos efeitos com os quais o STF se arma para a colmatação da lacuna, e que de uma 

forma ou de outra acenam para a hipótese do diálogo institucional. 

O pleito de aposentadoria especial, que neste levantamento foi tema-objeto de sete 

Mandados de Injunção114, acabou por ser definitivamente e no mérito decidido no histórico 

Mandado de Injunção n. 721. 

O MI n. 721, resumidamente, tem por objeto o direito da impetrante à contagem 

diferenciada do tempo de serviço, em decorrência de atividade em trabalho insalubre e com 

base no direito constitucionalmente assegurado àqueles que se sujeitam a trabalho exercido 

                                                 

114 As ações: MI n. 721; MI n. 1083; MI n. 758; MI n. 788; MI n. 795; MIAgR n. 2140; MIAgR n. 2123. 
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“sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física” do segurado 

(art. 201, §1º da CF/88). 

A impetrante, servidora do Ministério da Saúde, lotada na Fundação das Pioneiras 

Sociais – Sarah Kubitschek, em Belo Horizonte, conforme consta do relatório do acórdão, 

exerceu, desde 22 de outubro de 1986, a função de auxiliar de enfermagem na instituição 

referida, atuando em ambiente insalubre (MI n. 721, p. 3). 

Sua situação, vinculada a um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), prevê 

que sua aposentadoria especial se funda no art. 40, §4º, II e III da Constituição Federal que 

assim dispõe: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. 

[...] 

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão 

de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, 

ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de 

servidores: 

[...] 

II que exerçam atividades de risco; 

III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a 

saúde ou a integridade física. (Grifo nosso). 

Nesta decisão, o Supremo Tribunal Federal, ante a prolongada mora legislativa no 

tocante à edição de lei complementar reclamada pela norma acima citada, decidiu pela 

aplicação das normas correlatas previstas no art. 57, §1º da Lei n. 8.213/91, normas 

próprias dos trabalhadores em geral. 

Assim, em decisão de caráter concretista individual direto (MORAES, 2009), o 

STF assume o efetivo exercício do direito exclusivamente para a impetrante, já que 

restringido às partes do processo. 

A pauta de uma maior efetivação das decisões em sede de Mandado de Injunção se 

torna o discurso dos ministros, e se torna matéria pacificada no tema da aposentadoria 

especial ao servidor público. Segundo o Relator Ministro Marco Aurélio: 

É tempo de se refletir sobre a timidez inicial do Supremo quanto ao alcance do 

mandado de injunção, ao excesso de zelo, tendo em vista a separação e harmonia 

entre os poderes. É tempo de se perceber a frustração gerada pela postura inicial, 

transformando o mandado de injunção em ação simplesmente declaratória do ato 

omissivo, resultado em algo que não interessa, em si, no tocante à prestação 
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jurisdicional, tal como consta do inciso LXXI do art. 5º da Constituição Federal, 

ao cidadão. (MI n. 721, p. 9-10). 

O Ministro Eros Grau, em seu voto, traz a conceituação das funções estatais 

conforme o critério orgânico ou institucional e, ao concordar com a necessidade da 

mudança de postura do Tribunal, argumenta que a função normativa exercida pelo 

Tribunal não coloca em cheque a Separação de Poderes: 

Ademais, não há que se falar em agressão à ‘separação dos poderes’, mesmo 

porque é a Constituição que institui o mandado de injunção e não existe uma 

assim chamada ‘separação dos poderes’ provinda do direito natural. Ela existe, 

na Constituição do Brasil, tal como nela definida. Nada mais. No Brasil vale, em 

matéria de independência e harmonia entre os poderes e de ‘separação dos 

poderes’, o que está escrito na Constituição, não esta ou aquela doutrina em geral 

mal digerida por quem não leu Montesquieu no original. (MI n. 721, p. 29). 

E conclui: “No mandado de injunção o Poder Judiciário não define norma de 

decisão, mas enuncia a norma regulamentadora que faltava para, no caso, tornar viável o 

exercício do direito da impetrante, servidora pública, à aposentadoria especial.” (MI n. 

721, p. 30). 

De forma unânime, a decisão foi julgada procedente e, após reiteradas decisões 

neste mesmo sentido sobre o mesmo tema, a Súmula Vinculante n. 33 foi aprovada, 

publicada em 9 de abril de 2014:  

Súmula vinculante nº 33 - Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as 

regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que 

trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei 

complementar específica. 

No sentido de uma posição concretista, o tema do direito de greve também foi por 

diversas vezes levados ao STF115, e na decisão proferida nos MI ns. 670, 708 e 712. 

Os três mandados de injunção coletivos impetrados, respectivamente, pelo 

Sindicato dos Servidores da Polícia Civil no Estado do Espírito Santo (SINDIPOL), pelo 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa (SINTEM), e pelo 

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará (SINJEP), possuíam 

como pedido que fosse garantido aos seus associados o exercício do direito de greve 

previsto no art. 37, VII, da CF. 

                                                 

115 No levantamento realizado no presente trabalho houve contato com oito decisões sobre o tema: MI n. 438; 

MI n. 485; MI n. 585; MI n. 20; MI n. 670; MI n. 708, MI n. 712 e ADI n. 3235. 
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Conforme o texto constitucional: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

[...] 

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

específica; 

Ao diferenciar a greve do setor público do setor privado, a Constituição buscou 

considerar o grupo de servidores públicos a partir de uma perspectiva diversificada, tendo 

em vista seu regime jurídico distinto e a natureza dos serviços prestados. Pode-se dizer que 

a diferenciação de tratamento, principalmente quanto à greve, repousa com maior enfoque 

na supremacia do interesse público, que não é verificada na legislação da iniciativa 

privada. 

A solução adotada pelo STF neste acórdão, pelo suprimento da omissão pela 

aplicação da Lei n. 7.783/89 da iniciativa privada, aos servidores públicos, decide a 

omissão regulamentando o direito com efeito erga omnes, ao equiparar o Mandado de 

Injunção à Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, e assim, tomando uma 

posição concretista geral (MORAES, 2009). 

É muito rica a discussão entre os ministros que consta do acórdão. Dentre as 

discussões dignas de nota pode-se mencionar o voto do Ministro Gilmar Mendes, que 

formula o histórico indicador da mudança de postura do Tribunal, citando os MI n. 283, 

232 e 284, sobre os temas: reparação econômica de profissão específica e isenção de 

contribuição da Seguridade Social para entidades beneficentes de assistência social (MI n. 

712). E também, a discussão que se seguiu a respeito da formulação legislativa sobre a 

regulamentação da greve dos servidores, com a discussão sobre limites e consequências da 

adoção de um modelo diferenciado de greve aos servidores públicos: 

O senhor ministro Sepúlveda Pertence - Vossa Excelência, Ministro Eros, se 

reduziu hoje de uma Daiane dos Santos a um mero corredor de curta distância. 

O senhor ministro Eros Grau - Mas veja Vossa Excelência que terá sido uma 

cambalhota histórica ‘...observado o princípio da continuidade do serviço 

público’. 

O senhor ministro Carlos Britto – Princípio, aliás, que está expressamente 

previsto na Constituição Federal, seja em matéria de correios, quando a 

Constituição diz manter o correio aéreo nacional, seja no parágrafo único do art. 

175 no inciso que fala de manter serviço público adequado. 
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Então o voto de Vossa Excelência está rigorosamente conforme os desígnios da 

Constituição. 

O senhor ministro Eros Grau (Relator): É quase uma experiência de legislador. 

O senhor ministro Cezar Peluso – Quase, quase. (MI n. 712, p. 463-464). 

Da decisão divergiram, parcialmente, os ministros Ricardo Lewandowski, Joaquim 

Barbosa e Marco Aurélio, sob os fundamentos de que a Lei n. 7.783/89 não se adequa às 

especificidades do serviço público e de que a decisão deveria limitar-se aos impetrantes: 

O senhor ministro Marco Aurélio - O que não concebo, ministro, é a 

transferência a certo juízo da fixação de condições inerentes a uma ação de 

competência do Supremo Tribunal Federal, ou seja, ao mandado de injunção. 

Isso não entra na minha cabeça. É uma delegação que conflita, a mais não poder, 

com a Carta da República. (MI n. 712, p. 451). 

No mesmo sentido, o voto do Min. Ricardo Lewandowski, defendendo a atuação 

para a situação concreta: 

Em outras palavras, estou a dizer o seguinte: não acho que, a priori, a partir da 

verificação de uma omissão, deva o Tribunal imiscuir-se, na esfera legislativa, a 

desde logo produzir normas. Evidentemente há todo um quadro de 

institucionalidade a ser respeitado. (MI n. 712, p. 492). 

Joaquim Barbosa, em seu voto, se demonstra preocupado com o que qualifica de 

“processo deliberativo de tomada de decisões numa democracia saudável” (MI n. 712, p. 

496) e traz para discussão as audiências públicas agendadas no Congresso Nacional sobre 

o tema: “Não caminhamos para dar um by pass no Congresso Nacional, que é fórum 

competente para a decisão desta questão?” (MI n. 712, p. 496). 

Ainda com posições contrárias, além de (i) ter eficácia erga omnes, a decisão (ii) 

modificou o texto da lei para servir à situação não regulamentada, conforme texto da 

ementa do julgado: 

[...] 10. A regulamentação do exercício do direito de greve pelos servidores 

públicos há de ser peculiar, mesmo porque "serviços ou atividades essenciais" e 

"necessidades inadiáveis da coletividade" não se superpõem a "serviços 

públicos"; e vice-versa. 11. Daí porque não deve ser aplicado ao exercício do 

direito de greve no âmbito da Administração tão-somente o disposto na Lei n. 

7.783/89. A esta Corte impõe-se traçar os parâmetros atinentes a esse exercício. 

12. O que deve ser regulado, na hipótese dos autos, é a coerência entre o 

exercício do direito de greve pelo servidor público e as condições necessárias à 

coesão e interdependência social, que a prestação continuada dos serviços 

públicos assegura. 13. O argumento de que a Corte estaria então a legislar --- o 

que se afiguraria inconcebível, por ferir a independência e harmonia entre os 

poderes [art. 2o da Constituição do Brasil] e a separação dos poderes [art. 60, § 

4o, III] --- é insubsistente. 14. O Poder Judiciário está vinculado pelo dever-
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poder de, no mandado de injunção, formular supletivamente a norma 

regulamentadora de que carece o ordenamento jurídico. 15. No mandado de 

injunção o Poder Judiciário não define norma de decisão, mas enuncia o texto 

normativo que faltava para, no caso, tornar viável o exercício do direito de greve 

dos servidores públicos. 16. Mandado de injunção julgado procedente, para 

remover o obstáculo decorrente da omissão legislativa e, supletivamente, tornar 

viável o exercício do direito consagrado no artigo 37, VII, da Constituição do 

Brasil. (MI n. 712, p.1). 

Inobstante os enfrentamentos colacionados de modo a suprir a lacuna já na decisão 

judicial, com posições de viés concretista, o caso da criação de Municípios (ADI n. 3682) 

possui uma peculiaridade: a estratégia adotada para colmatação da lacuna foi no sentido da 

concessão de prazo para o Legislativo elaborar a lei (18 meses)116. Tal eficácia se 

enquadraria no que se pode chamar de “postura concretista individual intermediária” 

(MORAES, 2009, p. 180). 

Cabe salientar neste caso da criação de municípios a questão agravante relacionada 

à opção do legislador pela não elaboração normativa. Questiona-se: havia uma margem de 

discricionariedade do legislador sobre a atuação normativa, no presente caso? Ao não 

legislar, haveria uma opção política envolvida? Neste caso, portanto, a omissão legislativa 

pode ser vista como deliberada e intencional do legislador, se analisado o contexto. 

Nos termos do art. 18, § 4º, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 15, de 12 de Setembro de 1996, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento 

de Municípios dependem da fiel observância dos seguintes requisitos: a) lei complementar 

fixando o período de criação desses entes; b) estudo de viabilidade; c) consulta prévia, 

mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos; d) lei ordinária estadual.  

Antes da EC n. 15/96, a criação dessas entidades políticas dava-se de forma 

relativamente simples, referindo-se a procedimento meramente estadual. O regime foi 

alterado criando-se um obstáculo (obediência ao período especificado em lei complementar 

federal) para a criação. Tal Emenda teve uma finalidade muito clara: barrar a criação de 

municípios. 

A omissão normativa, neste caso, por diversas vezes foi levada ao Supremo 

Tribunal Federal, porém foi somente em maio de 2007 que o Tribunal, por unanimidade, 

julgou procedente pedido formulado em ADI por Omissão (ADI n. 3682), ajuizada pela 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para reconhecer a mora do Congresso 

Nacional em elaborar a lei complementar federal a que se refere o § 4º do art. 18 da CF, na 

                                                 

116  O levantamento trouxe sete decisões concernentes à criação de municípios: ADI-MC n. 2381; ADI-MC n. 

652; ADI n. 2240; ADI n. 3316; ADI n. 3489; ADI n. 3682 e ADI n. 3689. 
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redação dada pela EC n. 15/1996 e, por maioria, estabeleceu o prazo de 18 meses para que 

este adotasse todas as providências legislativas ao cumprimento da referida norma 

constitucional. 

Apesar da estipulação de prazo consubstanciar técnica de diálogo com o Poder 

Legislativo, já que confere à Casa a supressão da lacuna, a omissão normativa no presente 

caso configurava opção política, no sentido de barrar indiretamente, pela não estipulação 

das regras, a criação de novos municípios. 

Nesse contexto, cumprindo o prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

foi editada a Emenda Constitucional n. 57/2008 que constitui uma espécie de “anistia” aos 

Municípios criados à margem da Constituição Federal, mas que mantém a disposição 

anterior – art. 96 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 

Conforme será visto adiante, no capítulo que trata da vontade política no seio das 

decisões sobre omissão legislativa, diante da estipulação de prazo a norma foi elaborada, 

mas com sérias críticas quanto à sua eficácia e constitucionalidade, que ensejaram dois 

vetos integrais pela Presidência nos PLS n. 98/2002, vetado em 2013, e substitutivo PLS n. 

104/2014 – complementar. Assim, apesar do caso ter sido julgado em 2007, até hoje não 

houve pacificação quanto aos termos do projeto de lei. 

Assim como na decisão anterior, a solução pela concessão de prazo foi levantada no 

caso de distribuição do Fundo de Participação dos Estados (FPE), tratado na ADI n. 875, 

que prevê 2 anos fiscais para a elaboração normativa referente à distribuição da 

arrecadação do tributo. 

A ADI n. 875 foi proposta pelos Governadores dos Estados do Rio Grande do Sul, 

Paraná e Santa Catarina contra o art. 2º, incisos I e II, e §§ 1º, 2º e 3º, e o Anexo Único da 

LC n. 62, de 28 de dezembro de 1989. Afirmam os requerentes que a Lei Complementar n. 

62 não dispõe sobre os critérios de rateio do FPE e do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM), mas busca elidir ou diferir a regulamentação desses critérios. Além 

desta, as ADIs n. 1987, n. 2727 e n. 3243 são objeto da decisão, já que foram abarcadas 

pelo fenômeno processual da conexão (ADI n. 875). 

Após tratar da fungibilidade entre ADI e ADO, o Min. Relator Gilmar Mendes, 

tratando da inconstitucionalidade parcial trazida nos autos, dada a insuficiência da Lei 

Complementar n. 62 para a manutenção do equilíbrio econômico entre os Estados, afirma: 

“viola o bom senso imaginar que a lei editada em 1989 – apenas com base em médias 

históricas apuradas à época – ainda possa retratar a realidade socioeconômica dos entes 

estaduais”. (ADI n. 875, p. 260). 
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Assim, diante da inconstitucionalidade da norma e da potencialidade lesiva que sua 

nulidade ensejaria no sistema de rateio do FPE, o Ministro relator pugna pela procedência 

do pedido das ADIs com a declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de 

nulidade da Lei Complementar n. 62 de 1989, assegurada sua aplicação até 31 de 

dezembro de 2012 (ADI n. 875). 

Foi vencido parcialmente o Min. Marco Aurélio, que julgou procedente apenas a 

ADI n. 1987 sem fixação de prazo para atuação do Congresso Nacional, já que “pela 

Constituição, somente é possível fazê-lo se a omissão for de autoridade administrativa de 

outro poder.” (ADI n. 875, p. 294). 

Entretanto, o prazo dado pelo STF para a promulgação da norma venceu sem a 

aprovação dos novos critérios para o rateio do Fundo. Desta forma, os Estados da Bahia, 

Maranhão, Minas Gerais e Pernambuco impetraram uma ADI por Omissão (ADI-MC n. 

23), requerendo a manutenção dos índices vigentes até que o órgão omisso adote as 

providências necessárias para disciplinar a matéria. A decisão do STF veio em janeiro de 

2013, pelo Ministro Ricardo Lewandowski: 

[...] Isso posto, ante o vácuo legislativo decorrente das decisões desta Suprema 

Corte, prolatadas nas ADIs 875, 1.987, 2.727 e 3.243, que declararam a 

inconstitucionalidade do art. 2º, incisos I e II, §§ 1º, 2º e 3º, bem assim do 

Anexo Único da Lei Complementar 62/1989, protraindo a eficácia do julgado 

por 24 (vinte e quatro) meses, já transcorridos, sem que tivesse o Congresso 

Nacional, nesse lapso de tempo, colmatado a lacuna normativa, e 

considerando, ainda, as informações do Poder Legislativo no sentido de que se 

encontram tramitado, em regime de urgência, diversos projetos com vistas a 

substituir o mencionado diploma legal, autorizado pelo art. 13, inc. VIII, 

combinado com o art. 21, inc. V, ambos do Regimento Interno desta Suprema 

Corte, defiro em parte a liminar pleiteada na presente ação, ad referendum do 

egrégio Plenário, para garantir aos Estados e ao Distrito Federal o repasse, pela 

União, das verbas do fundo a que alude o art. 159, I, a, da Constituição da 

República, no percentual nele estabelecido, em conformidade com os critérios 

anteriormente vigentes, por mais 150 (cento e cinquenta dias), a contar da 

intimação desta medida cautelar, desde que não sobrevenha nova disciplina 

jurídica, sem prejuízo de eventuais compensações financeiras, entre os entes 

federados, a serem eventualmente definidas em lei complementar. (ADO n. 23, 

p. 1). 

Em 17 de julho de 2013 foi sancionada a LC n. 143, com novos critérios de partilha 

do FPE, que será objeto de estudo pormenorizado no tópico posterior. 
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Outra técnica de diálogo, desta vez travada de maneira informal, foi utilizada no 

caso do Aviso Prévio proporcional, com a discussão travada no STF, no dia 21 de junho de 

2011 - MI de n. 943117. 

Brevemente, após voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, o Ministro Luiz Fux 

posicionou-se no sentido de se conjugar o artigo constitucional com o art. 8º da CLT, no 

sentido de se aplicar ao caso concreto o direito comparado, fazendo menção a experiências 

europeias que praticam entre 3 e 6 meses de aviso, dependendo do país, e a experiência da 

OIT118 (MI n. 943). 

Já o Presidente da Corte, nessa ocasião, Ministro Cezar Peluso, sugeriu uma 

indenização de 1 salário-mínimo para cada 5 anos trabalhados: “Como nós estamos 

fazendo um brainstorm, ocorreu-me o seguinte: acho que seria proporcional, por 

exemplo, se estipulássemos mais o valor de um salário a cada cinco anos.”  (MI n. 943, p. 

21). Diversamente, o Ministro Marco Aurélio mostrou-se favorável à aplicação do 

mínimo de 30 dias, calculando-se 10 dias por ano trabalhado, assim ao cabo de 30, 

conforme o caso citado, o empregado teria direito a 300 dias de aviso prévio que 

poderiam ser indenizados. Também pontuou que as demais propostas colocadas em 

discussão não atendem à proporcionalidade preconizada na Carta Constitucional (MI n. 

943). 

Há uma intensa e acalorada discussão sobre os critérios e suas consequências: 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - Vamos quantificar: trinta anos 

daria... 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Dez dias, chegando-se após dez 

anos a cem dias; trinta anos, trezentos dias de aviso prévio, ou seja, obrigação de 

comunicar com antecedência que o contrato será rompido. 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) - Mas é um ano de 

aviso prévio. Muito alto! 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Um ano de aviso prévio. (MI n. 

943, p. 29). 

 

                                                 

117 No levantamento realizado no presente trabalho houve contato com seis decisões sobre o tema: MI n. 278; 

MI n. 369; MI n. 95; MI n. 695; MI-AgR-segundo n. 1008 e MI n. 943. 
118 “A OIT tem uma recomendação, de número 119, que versa exatamente sobre a extinção da relação do 

trabalho. Quer dizer, muito embora no título em inglês tenha a mesma conceituação do que essa, 

basicamente é uma recomendação da OIT sobre extinção da relação do trabalho e, dentre outras regras, 

prevê no item 7 que: ‘[...] 7. O trabalhador cujo emprego se dê por extinto deverá ter direito a aviso prévio 

razoável ou em seu lugar uma indenização compensatória’.” (MI n. 943, p. 15). 
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Após indicação do Ministro Gilmar Mendes (Relator), diante da divergência e 

dificuldade de resolução da questão, o julgamento foi suspenso para posterior explicitação 

do seu dispositivo final, em 22 de junho de 2011 (MI n. 943). 

Após a discussão na Suprema Corte, foi publicada a Lei n. 12.506, de 13 de outubro 

de 2011 com base no PL n. 3.941, apresentado em 1989, no Senado Federal, pelo então 

senador do Partido da Frente Liberal – PFL, do Rio Grande do Sul, Carlos Chiarelli, que se 

encontrava pronto para ser votado na Câmara desde 1995. 

Neste caso, fica nítido que a influência do STF foi crucial para que não houvesse 

emenda ao projeto e pudesse rapidamente ser sancionado. Segundo noticiado, o Senador 

Paulo Paim afirmou que o mérito deve ser atribuído ao STF, pois foram as discussões ali 

travadas juntamente com a iminência de se “legislar no caso concreto” que fez com que a 

Câmara se apressasse, o que reitera em seu discurso na aprovação da Lei: 

[...] Por sugestão do próprio relator, entretanto, o Plenário decidiu pela suspensão 

do julgamento para que pudessem examinar melhor o direito pleiteado, nos casos 

concretos em exame. Uma pressão indireta que impulsionou o processo 

legislativo. (PAIM, 2011, s.p.). 

Ainda com a publicação e vigência da Lei n. 12.506/2011, e súmula do TST sobre a 

irretroatividade da lei (Súmula n. 441 do TST) o STF retomou o julgamento do MI n. 943 

para, contrariando posição do Tribunal Superior do Trabalho, alcançar os casos anteriores à 

publicação da Lei apenas nos casos levados via Mandado de Injunção ao STF: 

Nesse contexto, a proposta que trago ao descortino do Plenário é de aplicação de 

parâmetros idênticos ao da Lei 12.506/2011 aos casos em exame, salientando 

que cuidam de impetração de mandado de injunção, anteriormente à edição da 

referida lei regulamentadora, e cujos julgamentos, muito embora iniciados, 

foram interrompidos para a apresentação, pelo relator, de proposta de 

regulamentação conciliatória a integrar a decisão pela procedência dos 

respectivos mandados de injunção, a qual fora adiantada pelo Plenário desta 

Corte em 22.6.2011 (MI n. 943, p. 48). 

A posição do STF neste caso, e conforme disposição do Min. Rel. Gilmar Mendes, 

abriu precedente para que outros cidadãos atingidos pela Súmula de irretroatividade da lei 

entrem com a ação no STF pleiteando a sua retroatividade. 

As decisões aqui levantadas servem para demonstrar a falta de uniformidade que o 

Supremo vem lidando com o tema da omissão inconstitucional no Brasil. Vê-se dos casos 

elucidados que não há uma realidade binária, relacionada a concreção ou não-concreção 
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das decisões, mas o desenvolvimento que o STF implantou nestes temas perpassa as 

diretrizes constitucionais. 

Com a demonstrada ampliação do concretismo e maior eficácia outorgada pelo STF 

a seus imperativos, o campo de atuação do legislativo nas questões levadas ao STF acabou 

reduzido. Pautado nas ideias de força normativa da Constituição e máxima eficiência das 

normas constitucionais, o STF, por um processo não formal de mudança da diretriz 

constitucional, desenvolveu um novo modelo de prevenção e repressão das omissões 

inconstitucionais ainda inédito no mundo. 

Há, como visto, a utilização de mecanismos formais e informais de interação entre 

os órgãos, que quebram a ideia de estrutura hierárquica necessária. É preciso, para dar 

conta destes casos, uma arquitetura institucional que perceba estas inter-relações. 

O caso do aviso prévio proporcional trazido é uma ocasião em que fica nítida a 

influência do contexto político em jogo, e a pressão do Judiciário por si só acabou por dar 

início ao processo legislativo sobre o tema. A utilização deste mecanismo informal de 

pressão sobre o Legislativo demonstra que existem outras formas de lidar com a omissão 

dos órgãos, mais que o simples suprimento via decisão judicial. 

Há um problema que se apresenta diante da atomização entre Judiciário e 

Legislativo, que revela como as questões resolvidas demonstram um cenário muito mais 

complexo que a simples atribuição estrita de funções a cada um dos órgãos. Para dar maior 

enfoque a esta perspectiva, tratar-se-á neste último tópico da difícil relação entre os 

poderes nos casos em que a vontade política do órgão interessado à regulação está 

relacionada a uma opção negativa, ocasião em que a atuação judicial se torna ainda mais 

paradigmática. 

2.2.3 A decisão judicial e seu impacto sobre a vontade política: uma 

introdução à necessidade do diálogo entre os poderes 

Na esteira da doutrina constitucional europeia, a brasileira parte tradicionalmente 

do princípio da plenitude do ordenamento, e desta forma, a existência de vazios normativos 

é tida como uma anomalia do sistema – e necessariamente, passível de correção. 
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Seja pela previsão da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LINDB 

(Decreto-Lei n. 4.657/72) sobre a indeclinabilidade da jurisdição119, seja pela estipulação 

de instrumentos constitucionais de combate à omissão legislativa e administrativa, a 

prevenção e repressão de lacunas no ordenamento nacional é consequência direta da 

adoção de um sistema jurídico de base positivista. 

A utilização destes dois sistemas de combate e repressão de lacunas seguem 

previstos como importantes instrumentos que permitem a atuação em todos os casos 

levados a juízo. Porém, há que se fazer uma constatação. Ainda que a integração do 

ordenamento jurídico, no caso de leis omissas, e a repressão de lacunas normativas, por 

meio da ciência ao órgão legitimado, sejam instrumentos de combate a uma mesma 

situação de lacuna, são situações que ensejam contextos e consequências muito diversas. 

Enquanto a integração das leis é um obstáculo de menor complexidade na atuação 

judicial, consistente em “terreno puramente infraconstitucional” segundo o STF120, não se 

pode negar que os casos de omissões legislativas, principalmente no âmbito de direitos 

sociais, constituam oportunidades que ensejam uma interferência muito mais delicada em 

termos de Separação dos Poderes, conforme pode ser observado nos capítulos anteriores. 

Assim, a atuação do STF no processo de mens legislatoris, de forma a decifrar a 

intenção do legislador, envolve opção política121, pois ao estabelecer uma norma não 

executável (mormente em normas de caráter programático) o constituinte deixou em 

suspenso – até que o poder constituído entenda por oportuno regulamentá-la – sua 

exigência e exequibilidade. 

Acionado, o Poder Judiciário catalisa o momento de regulamentação daquela 

lacuna normativa que, até então, não era relevante o suficiente para a sua regulamentação 

pelo Parlamento. Assim, por um juízo de oportunidade que não o do legislador, pela 

iniciativa do cidadão impetrante do Mandado de Injunção ou do legitimado pelo rol do 

                                                 

119  A LINDB traz regras de integração da lei em caso de lacuna pelo princípio da vedação ao non liquet, ou, 

como visto, indeclinabilidade da jurisdição, base de atuação do Judiciário também prevista no art. 126 do 

Código de Processo Civil. In verbis: “Art. 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo 

com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 
120  Posição colocada pelo STF consoante entendimento assentando pelo Plenário da Corte no RE n. 

202.626/DF sobre conversão de férias em espécie de servidor aposentado, in verbis, no voto do Min. 

Moreira Alves: “A meu ver, nesses casos, estamos em terreno puramente infraconstitucional, porque o 

que há é a aplicação analógica de uma lei que trata de servidor exonerado, dando-lhe o direito de receber a 

indenização relativa ao período de férias” (RE n. 202.626, p. 400). 
121  “Em suma, condiciona uma regra que edita a um juízo de oportunidade. Este juízo é por natureza político. 

Importa determinar em que momento convém que aquele mandamento suspenso deva tornar-se eficaz. 

Envolve, portanto, um juízo de mérito, de conveniência.” (FERREIRA FILHO, 2001, p. 76). 
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artigo 103 da Constituição, no caso de Ação Direta, que despertam a inércia judiciária, 

instaura-se um incidente e a omissão é percebida no sistema jurídico. 

A atuação, portanto, do magistrado nos casos de omissão legislativa, seja pela 

censura política, pela concessão de prazo, ou ainda ao suplantar a omissão por meio da 

regulamentação do tema (no caso concreto ou erga onmes), na maioria das vezes se 

concretiza apartada da deliberação parlamentar. Ao não participar do processo decisório, a 

decisão vai ser recebida pelo órgão responsável pela sua regulamentação como uma 

novatio legis. 

A participação do legislativo e da sociedade no processo decisório do STF pode ser 

ocasionalmente suscitada pelo mecanismo de audiências públicas ou do instituto do amicus 

curiae, mas os mecanismos ainda são alvo de reflexões pela doutrina quanto à sua real 

efetividade em termos de diálogo: 

Se essa breve síntese já sinaliza certo afastamento de parte do STF das 

discussões centrais hoje travadas na teoria constitucional contemporânea, 

notadamente americana, de outro lado é certo que a mesma Corte tem se valido, 

na sua realidade diária, de institutos classicamente associados ao diálogo, como o 

amicus curiae e as audiências públicas, o que sugere o seguinte questionamento: 

por que, em determinadas questões morais ou de sentido mais técnico, apela a 

Corte para as formas de diálogo social descritas por Christine Bateup? Seria para 

atender a uma carência de informações ou há uma necessidade de legitimação 

das decisões por essa modalidade institucional? (VALLE, 2012, p. 13; grifo 

nosso). 

Neste momento, tende-se a questionar: há identificação de pontos de vista entre os 

poderes legislativo e o judiciário no reconhecimento das omissões normativas? Quando os 

poderes responsáveis pela elaboração normativa (legislativo e executivo) deliberadamente 

se omitem – silêncio eloquente – estaria o Judiciário autorizado a agir? Qual a 

consequência dessa tomada de decisão produzida externamente ao órgão político 

responsável? Por fim, a receptividade do legislativo e executivo quanto a essa imposição 

judicial é positiva? 

Tais questionamentos demonstram a complexidade que o tema assume diante das 

respostas institucionais ao fenômeno da omissão legislativa, já que se apenas falta a 

vontade política para a elaboração da lei, teoricamente a vontade judicial seria plenamente 

suficiente para resolução destas omissões: 

Em face dos esforços de alguns autores em demonstrar que não há diferença 

entre os direitos individuais e sociais, é de se perguntar, então, por que os 

primeiros são muitas vezes efetivamente realizados enquanto que os direitos 

sociais frequentemente não ultrapassam a barreira da promessa constitucional. 
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Nos países ainda em desenvolvimento, é muito comum ouvir, como resposta a 

esta questão, que ‘falta vontade política ao governo’. Ocorre que, se o problema 

fosse apenas uma falta de vontade política, bastaria haver uma ‘vontade judicial’ 

por parte dos operadores do direito, sobretudo dos juízes, para que pelo menos 

parte do problema fosse resolvido. (SILVA, 2008, p. 592; grifo nosso). 

Não é este o cenário que se pode perceber diante da atuação do STF, da forma 

como vem sendo desenvolvida. Não há propriamente a falta de vontade política para a 

resolução dos casos, mas o que se pode perceber é o interesse parlamentar na manutenção 

desta ausência de regulamentação, e tais interesses respondem a demandas legítimas do 

Estado e da sociedade. 

Dois casos paradigmáticos, retirados dos exemplos acima estudados, servem de 

base ao se debater a receptividade do legislativo e executivo à determinação judicial: o 

caso da regulamentação do Fundo de Participação dos Estados e a regulamentação da 

criação de Municípios. 

Dentre os casos de omissão legislativa já estudados, a escolha para este enfoque 

envolveu os dois já citados, pois eles trazem a percepção de que (i) dada a complexidade 

política de interesses e orçamento envolvidos – no primeiro a partilha de fundos e no 

segundo a complexidade orçamentária para criação, fusão e desmembramento de 

municípios – a tomada de decisão unilateral afetaria a adequada deliberação destas 

decisões políticas, podendo afetar valores constitucionais substantivos e o equilíbrio entre 

as lideranças políticas nacionais; (ii) são casos em que o STF, ainda que tenha adotado uma 

postura tendente ao minimalismo122 nestas decisões – já que em nenhum dos casos delimita 

as diretrizes pelas quais o legislativo deve atuar, apenas colocando um prazo para 

atuação123 – a própria resolução dos impasses no legislativo não conseguiu chegar a uma 

posição definitiva sobre os temas até a presente data. 

Tais experiências nacionais trazem a hipótese de que o diálogo entre as instituições, 

longe de ser hipótese meramente retórica, é essencial para a tomada de decisões políticas, 

                                                 

122  “O elemento central do minimalismo judicial é a defesa de uma conduta da corte pautada pela solução do 

caso – e não no estabelecimento de regras abstratas e abrangentes, na feliz expressão de Cass Sustein, 

trata-se de um ‘uso construtivo do silêncio’. Entre as vantagens desta postura, estaria a redução dos ônus 

deliberativos inerentes ao processo de busca de consenso sobre questões polêmicas, bem como a 

diminuição do risco de erro e dos danos causados por decisões que atuam em ambientes de extrema 

complexidade.” (SILVA et al., 2012, p. 39) 
123  Na ADI n. 875 o STF declara a inconstitucionalidade parcial sem pronúncia de nulidade, assegurada sua 

aplicação até 31 de dezembro de 2012; e na ADI n. 3682 o STF declara o estado de mora em que se 

encontra o Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável de 18 meses, adote ele as providências 

legislativas necessárias ao cumprimento do dever constitucional. 
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respeitados os arranjos provenientes do Executivo, do Legislativo e das camadas 

populares, com a finalidade de alcançar um acordo passível de relativa estabilidade. 

Apesar dos três dogmas do constitucionalismo ainda estarem muito presentes no 

debate sobre omissões legislativas – a separação de Poderes, a independência dos 

magistrados e a segregação entre direito e política – os vetores de vontade política e 

balanceamento interinstitucional são essenciais para a tomada de decisão em temas 

politicamente espinhosos (VALLE, 2012, p. 23). 

O primeiro caso, trazido pela ADI n. 875, proposta pelos Governadores dos Estados 

do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, questiona a Lei Complementar n. 62 – que, 

conforme já dito, não dispõe sobre os critérios de rateio do FPE e do FPM, mas busca 

elidir ou diferir a regulamentação desses critérios. 

Neste caso, ocorreu a declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de 

nulidade da Lei Complementar n. 62 de 1989, assegurada sua aplicação até 31 de 

dezembro de 2012, ao prever 2 anos fiscais para a elaboração normativa referente à 

distribuição da arrecadação do tributo (ADI n. 875, p. 277), prazo este que não foi 

cumprido. Somente após a extensão do prazo em 2013 (ADO n. 23), foi editada, em 17 de 

julho de 2013 a LC n. 143, com novos critérios de partilha do FPE, e, portanto, em tese, 

resolvida a questão da omissão legislativa no caso da partilha do Fundo de Participação dos 

Estados, como coloca a decisão final da ADO n. 23: 

Ao editar a Lei Complementar nº 143/2013, o Congresso Nacional atendeu ao 

dever de legislar imposto pelo art. 161, inc. II, da Constituição Federal, não 

remanescendo omissão inconstitucional a ser sanada, na presente ação. Sendo 

assim, forçoso reconhecer a perda de objeto da presente ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão. É pacífica a jurisprudência deste Supremo 

Tribunal Federal quanto à perda de objeto da ação, quando suprida, no decorrer 

do processo, a omissão apontada pelo autor. Assim sendo, conclui-se pela 

prejudicialidade desta ação direta de inconstitucionalidade por omissão em 

virtude da perda superveniente do seu objeto. Do exposto, julgo extinto o 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do 

CPC e do artigo 21, inciso IX, do RISTF. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 

2014. (ADO n. 23, 2014, p. 1; grifo nosso). 

Apesar da afirmação do STF de que a omissão fora suprida, ainda que formalmente, 

não se pode perceber materialmente a mesma situação. 

Segundo Isaías Coelho (2013, s.p.), coordenador de pesquisa do Núcleo de Estudos 

Fiscais (NEF) da Fundação Getúlio Vargas: “[...] o propósito da nova LC foi manter o mais 

possível o sistema atual dando ares de que o reformava – para escapar da óbvia 

inconstitucionalidade”. Além de críticas quanto ao coeficiente base de composição das 
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cotas dos Estado e do piso mínimo para recebimento, “[...] a nova lei tem todos os defeitos 

da anterior, e mais alguns”. 

A crítica da academia e dos Estados impactados quanto à manutenção de uma 

normativa inadequada para a reformulação das diretrizes e coeficientes de partilha acabou 

por ser formalizada e levada ao STF, retomando-se a discussão sobre o caso. 

Assim, em agosto de 2013, por meio da ADI n. 5.069, de relatoria do ministro Dias 

Toffoli, o governador de Alagoas ataca parte das modificações que a LC n. 143/2013 

procedeu na LC n. 62/1989. 

Argumenta o legitimado que a nova lei apenas renovou até 31 de dezembro de 2015 

os coeficientes já declarados inconstitucionais pelo STF e os transformou em piso para os 

repasses a partir de 2016, mantendo por mais alguns anos o estado de inconstitucionalidade 

já reconhecido pelo STF. Dentre outros argumentos, a nova forma de repasse, desta feita 

com preocupação democrática e representativa – como almejava o STF na sua decisão – 

somente será implementada a partir de 2016 e está subordinada a evento futuro e a incerto 

crescimento econômico, conforme a descrição da lei: 

Art. 2º. Os recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

(FPE), observado o disposto no art. 4º, serão entregues da seguinte forma: 

[...] 

II - a partir de 1º de janeiro de 2016, cada entidade beneficiária receberá valor 

igual ao que foi distribuído no correspondente decêndio do exercício de 2015, 

corrigido pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) ou outro que vier a substituí-lo e pelo percentual equivalente a 

75% (setenta e cinco por cento) da variação real do Produto Interno Bruto 

nacional do ano anterior ao ano considerado para base de cálculo;  

III - também a partir de 1º de janeiro de 2016, a parcela que superar o montante 

especificado no inciso II será distribuída proporcionalmente a coeficientes 

individuais de participação obtidos a partir da combinação de fatores 

representativos da população e do inverso da renda domiciliar per capita da 

entidade beneficiária, assim definidos: 

Em decisão monocrática, o Ministro Relator Dias Toffoli, em razão da relevância 

da matéria, entendeu que deveria ser aplicado o procedimento abreviado do art. 12 da Lei 

n. 9.868/99, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo na ADI n. 5.069. A 

questão não veio a julgamento. 

De qualquer forma, o ajuizamento da ADI n. 5.069 demonstra, por si só, a singular 

situação jurídica na qual a atuação legislativa tirada “a fórceps” do Congresso, questionada 

a vontade política subjacente, acabou por agravar a situação jurídica que já padecia de 

inconstitucionalidade. 
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Teria a nova lei incorrido nos mesmos vícios já constatados pelo STF em relação 

à antecedente? Nesse caso, caberia ao Supremo aplicar a técnica de decisão 

semelhante à adotada no julgamento anterior? Seja como for, o novo julgamento 

da lei do Fundo de Participação dos Estados certamente poderá contribuir de 

maneira significativa para a compreensão e o aprimoramento dos instrumentos 

de superação das omissões inconstitucionais no Direito brasileiro. (CORREIA 

NETO, 2014, s.p.). 

O caso da criação de Municípios (ADI n. 3682) apresenta questionamento 

semelhante ao caso apresentado. No histórico da ação nota-se que, nos termos do art. 18, § 

4º, da CF, com redação dada pela EC n. 15, de 12 de Setembro de 1996, a criação, a 

incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios dependem da fiel observância 

dos seguintes requisitos: a) lei complementar fixando o período de criação desses entes; b) 

estudo de viabilidade; c) consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos 

Municípios envolvidos; d) lei ordinária estadual.  

Antes da EC n. 15/96, a criação dessas entidades políticas dava-se de forma 

relativamente simples, referindo-se a procedimento meramente estadual. O regime foi 

alterado criando-se um obstáculo (obediência ao período especificado em lei complementar 

federal) para a criação. 

Tal Emenda teve uma finalidade muito clara: barrar a criação de municípios. Esta 

agravante quanto à opção do legislador pela não elaboração normativa, que questionaria a 

existência própria de omissão constitucionalmente relevante no presente caso, por ser 

deliberada e intencional do legislador, acaba por demonstrar, assim como no caso anterior, 

o interesse parlamentar na manutenção do status quo. Assim como no caso de FPE, a 

questão orçamentária envolvida acaba por dificultar a alteração dos regimes, ainda que 

pareçam motivos não justificadores da inércia. 

A omissão normativa, neste caso, por diversas vezes foi levada ao Supremo 

Tribunal Federal. Porém, foi somente em maio de 2007 que o Tribunal, por unanimidade, 

julgou procedente o pedido formulado em ADI por Omissão (ADI n. 3682) e, por maioria, 

estabeleceu o prazo de 18 meses para que este adotasse todas as providências legislativas 

ao cumprimento da referida norma constitucional. 

Apesar da estipulação de prazo consubstanciar técnica de suposto diálogo com o 

Poder Legislativo124, já que confere à Casa a supressão da lacuna, a omissão normativa no 

                                                 

124 Em ambos os casos, a eficácia adotada pelo STF se enquadraria no que se pode chamar de “postura 

concretista individual intermediária” conforme classificação de Alexandre de Moraes (2009, p. 180) 

quanto à eficácia das decisões do STF nos casos de omissão legislativa, ocasiões que o STF concede prazo 

para a atuação do órgão responsável. 
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presente caso configurava opção política, no sentido de barrar indiretamente pela não 

estipulação das regras, a criação de novos municípios. Não havia o interesse, seja político 

ou orçamentário, do Legislativo para disciplinar a criação dos municípios. 

Nesse contexto, cumprindo o prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, a 

inércia parlamentar foi rompida com a edição da EC n. 57/2008, que constituiu uma 

espécie de “anistia” aos Municípios criados à margem da Constituição Federal, ao manter a 

disposição anterior – art. 96 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 

A demanda para alteração legislativa sobre o tema permaneceu, já que os 

municípios criados após o lapso previsto ainda estavam em situação de 

inconstitucionalidade, igualmente os que viriam a ser criados. 

Tendo em vista a vontade política opositora à elaboração normativa, e por trazer à 

baila fatores orçamentários dificilmente pacificados entre os atores do processo legislativo, 

o processo para alteração destas regras (que teve decisão judicial ainda em 2007) está 

longe de terminar. 

Assistiu-se, em 2014, ao segundo veto integral da presidente sobre o projeto de lei 

referente ao tema (PLS n. 98/2002, vetado em 2013 e substitutivo PLS n. 104/2014 – 

complementar), nos seguintes termos: 

MENSAGEM Nº 250, DE 26 DE AGOSTO DE 2014. Embora se reconheça o 

esforço de construção de um texto mais criterioso, a proposta não afasta o 

problema da responsabilidade fiscal na federação. Depreende-se que haverá 

aumento de despesas com as novas estruturas municipais sem que haja a 

correspondente geração de novas receitas. Mantidos os atuais critérios de 

repartição do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, o desmembramento 

de um Município causa desequilíbrio de recursos dentro do seu Estado, 

acarretando dificuldades financeiras não gerenciáveis para os Municípios já 

existentes.
125

 

Sobre a viabilidade do diálogo no caso da criação de municípios, o núcleo de 

pesquisas “Novas Perspectivas da Jurisdição Constitucional” menciona a utilização deste 

mecanismo diante da edição da EC n. 57/08, que anistiou os municípios já criados de 

forma inconstitucional. 

                                                 

125  Interessante notar, inclusive, que na Mensagem de veto n. 250, um dos argumentos utilizados acaba por 

ligar os dois casos aqui trazidos já que “mantidos os atuais critérios de distribuição do Fundo de 

participação dos municípios – conforme crítica já realizada aos critérios de FPE e FPM – o 

desmembramento causaria desequilíbrio de recursos dentro do Estado”. Assim, o impacto orçamentário é 

uma questão central nos dois debates. 
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Editado em 2010, a obra não acompanhou as recentes tentativas de regulação do 

tema, mas diante da resposta do legislativo à atuação judicial – via EC – levantou a 

potencialidade do diálogo nesta hipótese: 

Naquela ocasião [ADI 3682], a teoria dialógica do aconselhamento foi levada ao 

extremo, com a indicação de qual conteúdo deveria o instrumento legislativo 

correspondente se ocupar. O exemplo é ilustrativo, posto que o convite ao 

diálogo formulado pela Corte no referido acórdão, mereceu reação legislativa – 

mas tão somente no que toca à temática mais sensível: a EC 57/08, que 

acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para 

convalidar os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de 

Municípios. (SILVA; et al., 2012, p. 132; grifo nosso). 

Verifica-se da divergência entre Legislativo e Executivo que a complexidade das 

matérias trazidas nos dois casos constitui impeditivo para que o Judiciário adote uma 

posição concretista, no sentido de que são temas materialmente e tecnicamente alvos de 

diferentes argumentos dentro das casas deliberativas. 

O caso de Fundo de Participação dos Estados possui uma questão agravante, que 

diz respeito à quantidade de interesses envolvidos, no caso, vinte e sete diferentes 

interesses disputando uma redação legislativa ideal sobre a disciplina e distribuição do 

Fundo. Esta composição tão delicada de expectativas e sujeições não possui espaço no 

processo decisório judicial. A luta por benefícios como a redução das desigualdades 

regionais e a expansão da presença do poder público tanto financeiramente quanto 

administrativamente, além do aspecto orçamentário, se já é de difícil equacionamento no 

legislativo, ainda menos o é no judiciário. 

O questionamento que se coloca diante dos casos trazidos corresponde à seguinte 

indagação: se não há uma vontade política para a elaboração normativa, ou se há essa 

vontade política mas ela é contrária à regulamentação do tema, até que ponto o STF possui 

uma atuação eficaz ao induzir o Legislativo a agir em determinados temas? É a vontade 

política, acima de todos os outros fatores, que engrena a atuação legislativa e faz o 

processo ter a destinação necessária, conforme urgência e necessidades dos atores deste 

cenário? Se sim, o Judiciário tem o condão de calibrar interesses e expectativas e substituir 

o legislativo nesta função? 

A utilização dos Tribunais Constitucionais a título de “quase guardiões” – ou quasi-

guardianship, como afirma Robert Dahl (1991, apud MENDES, 2011) – traz uma 

consequência prejudicial para as democracias: quanto mais se retira do povo a 

oportunidade de errar e de acertar, atuando autonomamente, menor será a possibilidade de 
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desenvolver um senso de responsabilidade pelas ações coletivas. “Essa opção decorreria de 

uma infantilização paternalista do povo, que abdica de sua autonomia para tomar decisões 

morais relevantes.” (MENDES, 2011, p. 29). 

Em alguns casos, a adjudicação dos temas pode envolver uma atuação estratégica 

do tribunal e do parlamento, quando principalmente são temas que envolvem grande 

chance de fragmentação política: “Cortes e outros órgãos decisórios são capazes de ação 

independente ou autônoma quando a legislatura federal está muito fragmentada para agir” 

(FEREJOHN, 2002, p. 63; tradução nossa)126. Nestas circunstâncias, a Corte se apresenta 

como uma instância política indiferente aos múltiplos interesses envolvidos e mais 

inclinada à uma postura isenta de responsabilidade aos atores envolvidos no processo 

legislativo, principalmente nos casos em que o parlamento não deseja perder seu capital 

político ao inclinar-se para um dos lados127 128. 

Porém, os casos demonstram que ainda que a adjudicação dos temas pelo Judiciário 

se apresente como uma saída para as questões “difíceis” do parlamento, a resolução dos 

temas não parece sugerir um equacionamento tão simples e eficaz. 

O fortalecimento das instâncias políticas, mediante a valorização do diálogo entre 

as Casas é uma medida que efetiva direitos democraticamente assegurados e privilegia a 

vontade constitucional: “Por isto, como demonstram as experiências austríaca e alemã, a 

cooperação entre o Tribunal Constitucional e o Poder Legislativo pode constituir um 

modelo mais adequado para harmonizar os interesses em conflito.” (BEILFUSS, 1994, p. 

148; tradução nossa) 129. 

Cumpre aqui reforçar a importância que assume este tipo de estudo acerca do 

impacto das decisões judiciais no contexto político nacional. Segundo Diana Kapiszewski 

e Matthew Taylor (2008) se há uma preocupação de fato com a diferença que esta atuação 

                                                 

126 “Courts and agencies are capable of independent or autonomous action where the constitutional legislature 

is too fragmented to react” (FEREJOHN, 2002, p. 63; tradução nossa). 
127 “Abusando da famosa frase de Clausewitz sobre a guerra, a judicialização pode ser vista como uma 

extensão da política por outros meios, tornando-se mais provável quando os custos de uma determinada 

política são muito concentrados entre um pequeno grupo de perdedores.” (TAYLOR, 2007, p. 245). 
128 “Também sob o prisma eleitoral, não se descarta seja estratégica a opção de delegar o enfrentamento de 

matérias politicamente sensíveis ao Poder Judiciário: para o controle dos riscos políticos e a gestão da 

imagem política, pode interessar ao legislador que determinado problema jurídico seja disciplinado ou 

resolvido na esfera judicial, esquivando-se de assumir posturas que o comprometam diante de seu 

eleitorado e mantendo-se isento de responsabilidade sobre a solução da questão vexatória” (VALLE, 

2012, p. 28). 
129  “Por ello, como demuestran las experiencias austríaca y alemana, la cooperación entre el Tribunal 

Constitucional y el Poder Legislativo puede constituir un modelo más adecuado para armonizar estos 

intereses en conflicto.” (BEILFUSS, 1994, p. 148). 
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da Corte reverbera na realidade, deve ser estudado o que acontece após a devolutiva 

judicial, primeiramente com ênfase sobre em qual grau tais decisões são aceitas e 

incorporadas pelo Parlamento e se houve algum tipo de atuação estratégica de 

fortalecimento institucional por aquela decisão: 

Para se entender o impacto judicial, precisamos entender como as decisões 

judiciais – como as que determinam a concessão de medicamentos gratuitos, 

recontagem de votos ou aumento de pensão – interferem nos sistemas políticos, 

acabam por prover munição às batalhas políticas e afetam as decisões políticas e 

de políticas públicas. Ao traçar os resultados e as consequências mais amplas da 

decisão judicial, seremos capazes de determinar qual a função que as Cortes 

efetivamente desempenham nas políticas em estudo, na defesa efetiva dos 

direitos sociais, como guardiões do processo democrático, como atores políticos 

econômicos ou qualquer dos inúmeros papéis que as Cortes têm o potencial de 

assumir. (KAPISZEWSKI; TAYLOR, 2008, p. 756; tradução nossa)130. 

Segundo as palavras de Matthew Taylor (2007, p. 247-248) “falta uma análise mais 

profunda da causa desse fenômeno, da negociação estratégica entre os três poderes e dos 

resultados concretos em termos da negociação e da implementação de políticas públicas”. 

A análise apurada das consequências dos pronunciamentos judiciais realizada neste 

capítulo procurou viabilizar um estudo de impacto sobre a atuação judicial nos casos de 

omissão legislativa, e buscou demonstrar a necessidade do diálogo entre as instâncias, em 

detrimento da postura resolutiva ou da postura adjudicativa nas questões complexas 

apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

130 “To understand judicial impact, we need to know how judicial decisions – such as those mandating free 

medicine or electoral recounts or pension increases – ripple through political systems, provide 

ammunition in political battles, and affect political and policy outcomes. By tracing the results and 

broader aftermath of judicial decision, we will be able to determine what function courts are actually 

playing in the policies under study, be it is an effective defender of social rights, guardian of the 

democratic process, economic policy-maker, or any of myriad roles courts have the potential to play.” 

(KAPISZEWSKI; TAYLOR, 2008, p. 756; tradução nossa). 
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CAPÍTULO 3 

O USO DO DIÁLOGO INSTITUCIONAL NO TRATAMENTO DA 

OMISSÃO LEGISLATIVA 

 

O diálogo, etimologicamente produto da fusão das palavras gregas dia e logos, traz 

em seu significado original a ideia de meio pelo qual se circulam sentidos e significados. 

Diferentemente da discussão e do debate, o diálogo consubstancia, portanto, uma atividade 

cooperativa de reflexão e observação da experiência vivida, que não busca uma síntese ou 

conclusão única, mas se torna “[...] um método de conversação que busca melhorar a 

comunicação entre as pessoas e a produção de ideias novas e significados compartilhados” 

(MARIOTTI, 2001, p. 7). 

Desta forma, ao se opor à fragmentação e imediatismo do discurso, o diálogo 

facilita o intercâmbio de informações e perspectivas de cada um dos indivíduos ou 

instituições envolvidas, evitando o automatismo das posições “concordo-discordo”. 

Com isso, o debate ou a discussão não devem ser encarados como meios menos 

eficazes para a construção do pensamento: tratam-se de maneiras complementares de 

conversar. Enquanto no primeiro a finalidade é o aprendizado pelo confronto, o diálogo 

não experimenta momentos de enfrentamento ou competição, mas de complementariedade. 

O enfrentamento de teorias sobre o diálogo acaba sendo utilizado por diversas áreas 

do conhecimento, notadamente na psicologia, ao estudar as relações entre indivíduos. Mas 

com assento nas ciências sociais e políticas o método se amolda à esfera das instituições, 

com estudos focados no desenvolvimento da separação de poderes e democracia. 

Se, por um lado, o Judiciário cada vez mais busca se fixar como importante ator no 

processo de conformação do texto fundamental, de outro, a estrutura de poder político 

organizado teme em conceder a legitimação social a outra esfera de poder, apesar da sua 

própria crise de representatividade democrática. A própria sociedade, fragmentada em 

interesses conflitantes, busca o fortalecimento das instituições para o aprofundamento da 

garantia de direitos individuais e – por que não dizer? – direitos sociais de Bem-Estar, 

concedendo importante força ao movimento de judicialização das questões políticas 

difíceis. 
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Neste cenário de intensa dinâmica das relações institucionais se inserem os estudos 

sobre diálogo constitucional como um imperativo de nova categorização e reconfiguração 

de toda a arquitetura e funcionamento da jurisdição constitucional. Esta perspectiva, ainda 

muito recente no cenário brasileiro, inaugura um desafio de criação de um desenho crítico 

que, ao mesmo tempo, vise coordenar as diferentes atribuições institucionais tradicionais 

impostas pela Constituição, mas que preveja uma dinâmica colada à realidade, com novas 

alternativas de resolução de questões constitucionais privilegiadoras da cooperação. 

Segundo Luc Tremblay (2005, p. 617) uma teoria do “diálogo institucional” pode 

ser vista como uma contribuição canadense para o debate sobre legitimidade democrática 

do judicial review, a partir dos estudos de Peter Hogg e Allison Bushell (1997)131, e da 

adoção de um sistema brando de controle jurisdicional de constitucionalidade na Carta de 

Direitos Canadense de 1982. 

Em sua origem, a teoria dialógica prevê que as Cortes e o Parlamento participem de 

um diálogo visando à determinação do equilíbrio entre princípios constitucionais e 

políticas públicas, assumindo que o Judiciário não necessariamente possua a última palavra 

nesta relação – já que o Parlamento pode sempre reverter, modificar ou vetar uma decisão 

judicial acerca de uma lei. 

Se por um lado, no Canadá, o diálogo ocorre com a possibilidade de o Parlamento 

reverter as decisões da Corte, o diálogo não subsiste apenas nestes casos. Vê-se que, em 

particular, a teoria dialógica pode se desenvolver em uma jurisdição em que a 

Constituição contém limitações expressas à Corte ou não, por meio das diversas formas 

de diálogo132. 

De forma geral, a utilização do mecanismo de diálogo pode ter três perspectivas 

distintas: diálogo interno, ou diálogo intrainstitucional; e diálogo externo da Corte, que se 

                                                 

131 Se atribui ao modelo canadense este modelo pois a Canadian Charter of Rights and Freedoms prevê dois 

instrumentos de diálogo (ou resposta do legislador) sobre as decisões de inconstitucionalidade da Corte, a 

override clause (section 33) e a limitation clause (section 1), como será mostrado a seguir, e tal modelo 

serve de experiência para a discussão sobre diálogo em todo o mundo. 
132 Será mais bem explorado o conceito das formas de diálogo no capítulo 3.2, mas pode-se adiantar que 

enquanto conversação o diálogo não implica a subordinação da Corte ou do Parlamento a uma única 

última palavra, mas permite – formal e informalmente – a troca de argumentos e pontos de vista em torno 

de um mesmo objeto: “A dialogue as conversation can be more or less successful, the participants must 

encounter each other in a shared world through a common language. This presupposes cooperation” 

(TREMBLAY, 2005, p. 631). Diferentemente, o diálogo como deliberação envolve um acordo e muitas 

vezes o lawmaking, “a dialogue as deliberation must be a process of rational persuation” (TREMBLAY, 

2005, p. 632). 
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subdivide quando evoca o diálogo entre poderes – interinstitucional – ou entre Corte e 

sociedade – e, portanto, extrainstitucional133. 

Pautado nesta tipologia, o estudo do tema se dividirá neste capítulo em quatro 

principais abordagens: a primeira trará a influência de uma cultura de diálogo no interior 

da decisão judicial. A partir destes estudos, se verá como o modelo brasileiro de decisões 

do STF traz a deliberação entre os ministros do STF e como a doutrina critica o desenho 

institucional para a tomada de decisões, pautada no modelo agregativo. 

Num segundo momento, será apresentado como é feito o diálogo extramuros, entre 

Corte e demais poderes134 e entre Corte e sociedade. Por fim, trar-se-á especificamente a 

proposta de diálogo institucional nos casos de omissões legislativas, e como esta perspectiva 

é benéfica no tratamento destes casos, já no fechamento do trabalho como um todo. 

O propósito deste capítulo final é, sobretudo, ao introduzir os estudos recentes 

sobre teoria dialógica e sua aplicação nas instituições brasileiras, com a revisão 

bibliográfica das teorias já trazidas, traçar o paralelo entre tais teorias e os casos já 

apresentados de omissão. Defende-se aqui que, com maior razão, os casos de omissão 

legislativa são ocasiões em que as decisões devem respeitar, absorver e interiorizar a 

vontade do legislador, sob pena de ineficácia do seu conteúdo e descolamento com a 

realidade institucional e social. 

3.1 O DIÁLOGO NO INTERIOR DA DECISÃO JUDICIAL 

Uma das discussões que a teoria constitucional tem voltado seus olhares é a questão 

da melhor deliberação dentro das Cortes Constitucionais, como pressuposto de sua 

legitimidade pela proteção de direitos fundamentais135. 

                                                 

133 Utilizado por Ferejohn e Pasquino (2004) as interlocuções interna e externa são tipos diversos de 

deliberação. A tipologia citada é completada pela ideia de diálogo em Mendes (2011). 
134  Quanto ao Poder Executivo, pode-se dizer que ele também é algo de diálogo com as Cortes, mas por se 

submeter a ações mais concretas quanto a atos administrativos, normalmente sua atuação é mais centrada 

a leis ordinárias e não à Constituição. Assim, se o Executivo não pode atuar por inconstitucionalidade da 

lei originária, o diálogo se rompe – já que o interlocutor passa a ser o Congresso que aprovou a lei 

originária daquele ato administrativo. 
135  “Moreover, a better account of the legislative role of courts in a democratic society would emphasize that 

the legitimacy of judicial lawmaking is based on its deliberative character. On this view, the characteristic 

feature of the judicial legislative process arises from the weakness of its democratic credentials.” 

(FEREJOHN, 2002, p. 53). 
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Diferentemente do Parlamento, se espera que as Cortes que se engajem num 

processo deliberativo interno para a descoberta ou desenvolvimento das regras gerais para 

os casos levados a julgamento, processo este destinado, principalmente, à escolha de 

argumentos racionais e fundamentados como pressuposto de legitimidade de sua atuação 

na interpretação constitucional. O Legislativo, assim como a sociedade, não necessita da 

justificação de seus votos pela “razão pública”136. 

O enfoque na deliberação interna das Cortes visa avaliar qual o esforço para a 

persuasão e argumentação que se desenvolve dentro do grupo colegiado, e como estes 

membros são engajados à melhor solução possível, já que, apesar de constitucionalmente 

assegurados como guardiões constitucionais, se exige que as suas razões sejam 

inteiramente racionalizadas, inclusive para ter o necessário impacto social137. 

Ainda que haja a dificuldade de se entrar num debate simples de comparação entre 

Cortes, do ponto de vista da deliberação entre seus membros, as formas com que se 

organizam e decidem são diferentes nos Tribunais dos mais diversos países, e, portanto, é 

leviano classificar as formas de decisão como melhores ou piores, se não houver um 

determinado critério que oriente estas posições. 

Na Alemanha138, assim como na maioria dos Tribunais europeus, a doutrina tende a 

afirmar que suas decisões não são marcadas pela publicação de opiniões separadas e 

conflitantes, tendo como característica a consensualidade: “Talvez, por este motivo, os 

juízes europeus não são aptos a desenvolver personalidades públicas ideologicamente 

distintas.” (FEREJOHN; PASQUINO, 2004, p. 1673; tradução nossa) 139. 

Segundo John Ferejohn e Pasquale Pasquino (2004, p. 1674) a posição 

tendencialmente consensual das Cortes europeias140 se deve à assunção da jurisdição 

constitucional como um fenômeno eminentemente pós-autoritário. 

                                                 

136  O ideal de razão pública é desenvolvido por John Rawls no sentido de delimitar porque as Cortes, e 

notadamente a Corte norte-americana, deve explicar e justificar seus votos e decisões com base nos 

entendimentos sobre a Constituição e leis ordinárias. Este modelo diferenciado de argumentação racional, 

justifica seu papel como defensor de uma razão pública. (RAWLS, 1993, p. 231 ss, apud SILVA, 2013, p. 

558). 
137  “Poorly justified decisions tend not to have extensive impact.” (FEREJOHN, 2002, p. 54). 
138  “In Germany, for example, justices on the Constitutional Court rarely issue dissents but instead work 

largely by consensus in most cases.96 In addition, the names of the justices are not familiar to the public.” 

(FEREJOHN, 2002, p. 67). 
139  “Perhaps for that reason European judges are not able to develop ideologically distinct public 

personalities”. (FEREJOHN; PASQUINO, 2004, p. 1673; tradução nossa). 
140  Os autores fazem referência principalmente às Cortes alemã, italiana, espanhola e portuguesa. Não insere 

nesta lógica a corte francesa, que adotou a figura do Conseil Constitutionnel na Constituição de 1985, 

com tendências de terceira câmara legislativa (FEREJOHN; PASQUINO, 2004). 
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A ideia central na criação de um modelo de decisão per curiam141 se deve à 

ausência de uma proteção aos direitos fundamentais contra um governo estabelecido, e 

assim foi buscado por este modelo uma força que pudesse fazer oposição à fraqueza do 

parlamento nestas circunstâncias antidemocráticas. Segundo depoimento pessoal do juiz da 

Corte Constitucional Alemã (TCA), Dieter Grimm (apud SILVA, 2013, p. 584): “[No 

Tribunal Constitucional Alemão – TCA] Eu vi tremendas mudanças pela deliberação. Eu 

as vi comigo, e eu vi outros sendo convencidos”142. 

Os autores comparam o desenvolvimento das Cortes europeias com a Suprema 

Corte norte-americana, que possui uma maior heterogeneidade entre seus juízes e maior 

dificuldade na busca de um consenso – que segundo eles decorre de uma principal razão, 

além da diferença histórica, mas de formas de nomeação e posse dos ministros 

(FEREJONH; PASQUINO, 2004). No caso norte-americano, os juízes praticamente não 

interagem entre si e não deliberam sobre os temas ali propostos, cujo trabalho é individual 

e isolado (SILVA, 2009). 

No Brasil, pode-se dizer que nosso STF segue um modelo puramente agregativo de 

votação, já que cada juiz elabora seu voto escrito e individual antes da sessão de 

julgamento e todas as opiniões são publicadas no documento final do acórdão. Desta 

forma, tal procedimento consideraria uma decisão seriatim. Mesmo que a decisão seja 

unânime, todos os votos são publicados e por isso afirma-se que não se busca uma opinião 

da Corte, mas onze diferentes opiniões a cada tema levado a julgamento (SILVA, 2013). 

Diante destas críticas, serão vistas quais as particularidades do modelo brasileiro de 

deliberação interna do Tribunal. 

O estudo importa, principalmente, porque o (i) compartilhamento de informações 

não previamente compartilhadas; a (ii) atenuação dos efeitos de uma racionalidade 

limitada, ou seja, a melhor utilização de debates e discussões para se acrescentar diversos 

pontos de vista nas discussões, inclusive pela utilização de um mecanismo de criação como 

o brainstorming e (iii) um melhor feedback à sociedade sobre os temas ali tratados, em 

termos de ratio decidendi, dentre outros argumentos que poderiam ser suscitados (SILVA, 

2013, são alguns dos benefícios de uma Corte integrada e deliberativa, que corresponde 

                                                 

141  O modelo per curiam em contraposição ao modelo seriatim, busca o consenso entre os participantes, na 

elaboração de uma opinião única que reflita o acordo entre eles. No segundo modelo, a elaboração do 

documento é agregativa, na soma de posições individuais com, eventualmente, pontos de contato ou não. 
142 “[In the German Constitutional Court] I have seen tremendous changes by deliberation. I have seen them 

with myself and I have seen others convinced”. (GRIMM, apud SILVA, 2013, p. 584). 
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melhor aos anseios de um ator político tão importante na organização dos Estados 

contemporâneos. 

Ao longo deste estudo foi possível verificar que muitas vezes os Tribunais 

assumem um papel político relevante na discussão das questões políticas no contexto 

nacional, principalmente quando instado a agir nas questões de direitos sociais. Desta 

forma, se há um aperfeiçoamento da atuação das Cortes, naturalmente uma melhor 

qualidade do tratamento destas questões acaba sendo consequência desta preocupação. 

3.1.1 Modelo Brasileiro: A Deliberação entre os Ministros do STF e a 

Metáfora das Onze Ilhas 

No Brasil, a crítica que se faz ao personalismo das decisões do STF não é 

incomum, criticando-se principalmente a ausência de colegialidade da Corte, no sentido de 

razão comum, em diversos julgados. 

Neste aspecto, a forma interna de diálogo entre os ministros do Supremo Tribunal 

Federal cada vez mais é questionada, levando-se em consideração, sobretudo, que o 

Tribunal se apresenta como locus privilegiado de deliberação e razão pública nos dias 

atuais: 

Como exposto anteriormente, os ministros do Supremo Tribunal Federal não 

interagem entre si. Nesse ponto, é preciso tornar o STF uma instituição que tenha 

voz própria, que não seja a soma de 11 vozes dissociadas. 

Em sua forma atual, não há deliberação, não há busca de clareza ou de consenso, 

não existem concessões mútuas entre os ministros. Se um tribunal, no exercício 

do controle de constitucionalidade, tem que ser um locus privilegiado da 

deliberação e da razão pública, e se sua legitimidade depende da qualidade de 

sua decisão, é preciso repensar a forma de deliberação do STF. 

Além disso, parece‑me claro que uma unidade institucional é pré‑requisito para 

o diálogo, já que o diálogo constitucional não ocorre entre pessoas, mas entre 

instituições. (SILVA, 2009, p. 219.) 

A imagem das ilhas é muitas vezes usada como metáfora para retratar o isolamento 

dos integrantes de um órgão colegiado durante o processo decisório. Há esta expectativa, 

de que os membros de um tribunal atuem em conjunto e que suas decisões tenham 

consistência argumentativa, clareza e completude ‒ ou pelo menos que elas sejam 
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convincentes, tanto para os próprios julgadores, quanto para o público externo (SILVA, 

2009 apud KLAFKE; PRETZEL, 2014). 

A (i) falta de deliberação sobre todas as questões que surgem no julgamento, (ii) a 

inconsistência na definição dos pontos controversos; (iii) as condições nas quais o Plenário 

é obrigado a lidar com o caso (sessão única); (iv) a má-utilização do instrumento do voto-

vista durante os julgamentos, que sacrifica as discussões em prol de uma construção 

conjunta da convicção; (v) os argumentos de improdutividade dos debates nas deliberações 

colegiadas; (vi) a ausência de racionalidade comum; (vii) e o isolamento dos ministros 

(KLAFKE, 2010) são alguns dos exemplos de questões levantadas quando se discute 

processo decisório na mais alta Corte143. 

Inclusive a forma de publicitação dos julgamentos pela televisão (TV Justiça) a 

partir de 2002, acaba por constituir um motivo de crítica, já que sem publicidade os juízes 

podem sentir-se mais confortáveis para debater argumentos, ainda que sejam não 

totalmente sedimentados, e experimentar posições para que sejam compartilhadas e 

deliberadas por seus pares. Se a sessão é acompanhada por milhares de pessoas, o ego e a 

necessidade de autoafirmação dos juízes acabam por solapar qualquer humildade 

argumentativa em detrimento de uma participação mais engessada e voltada à imagem 

pública (SILVA, 2013). 

O resultado formal desta (não) deliberação também é alvo de discussões, já que os 

acórdãos do STF apresentam um formato peculiar se comparado a Cortes estrangeiras. A 

utilização de diversas espécies textuais e linguísticas causam uma dificuldade na 

identificação das conclusões que podem ser extraídas de sua leitura, baseado em estudos de 

análise documental. A inserção de: votos escritos, manifestações orais144, ementa, 

dispositivo, relatório e extrato de ata são alguns dos elementos textuais que fazem parte 

deste documento oficial. Em muitos casos, vê-se aditamento de votos e discussões que 

dificultam a compreensão da fundamentação central e eixo do julgamento. 

                                                 

143 Em artigo de 2013, Silva (2013) aponta como críticas ao modelo deliberativo do STF o papel do Ministro-

relator (ou rapporteur) e a ausência de discussão sobre seu voto antes da sessão de julgamento, e 

principalmente a desigualdade de participação entre os Ministros, dada a ordem de votação e pedidos de 

vista: “The Brazilian Supreme Court is na extremely uncooperative and individualistic court.” (SILVA, 

2013, p. 578). 
144 Pode-se dizer que a documentação dos julgados da Corte originariamente se parecia com o modelo norte-

americano, na forma de “consideranda” e assinada por todos os ministros ao final (art. 48 do Regimento 

Interno de 1891). Em 1931, a forma dos acórdãos passou por nova roupagem, desta vez com o registro 

dos votos apartados, relatórios, discussões e votos (Decreto 19.656, de 3 de fevereiro de 1931). Porém, as 

sessões de julgamento passaram a contar com taquígrafos para registro das manifestações orais dos 

ministros apenas em 1940 (art. 68 do Regimento Interno de 1940). Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 13 nov. 2014. 
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Tais preocupações atualmente configuram objeto de pesquisa de inúmeros 

trabalhos, que se colocam a enfrentar as mazelas estruturais e comportamentais do órgão, e 

principalmente, visam aferir a confiabilidade destes documentos como representativos da 

posição institucional do STF. 

De forma geral, portanto, os problemas podem ser encontrados tanto no momento 

de construção da decisão (elaboração individual dos votos e falta de deliberação dentro da 

Corte) como no momento de apresentação do resultado final (dificuldade na identificação 

de uma ratio decidendi que vai impactar, principalmente, o receptor destas informações, 

dificultando o diálogo social das decisões145). 

Há estudos que buscam demonstrar que a crítica, apesar de válida, não é de todo 

correta. Apenas para citar dois estudos neste sentido146, a primeira crítica sobre construção 

da decisão sem deliberação dentro das Cortes pode ser relativizada com o estudo de 

Fabiana Luci de Oliveira (2012), ao buscar uma análise das coalizões e “panelinhas” que 

eventualmente influenciam na tomada de decisões entre os ministros, com base na 

nomeação dos ministros pelo Presidente da República. 

No sentido de buscar explicação para o percentual alto de unanimidade das decisões 

e, ao revés, a crítica sobre a fragmentariedade dos ministros do STF, Fabiana Luci de 

Oliveira traz a discussão sobre formação de redes e subgrupos dentro do órgão para a 

tomada de decisões nos casos levados: 

Apesar da elevada proporção de decisões unânimes e monocráticas encontradas 

no STF no período considerado, há a formação de coalizões temporárias e 

‘panelinhas’ no Tribunal. 

O grau de coesão do Supremo é maior na medida em que aumenta a proporção 

de juízes de carreira presentes na composição, mas diminui quando se trata de 

decidir questões de relevo nacional (políticas públicas oriundas do governo 

federal). O mesmo acontece quando se trata de assuntos ligados à sociedade civil 

e a políticas econômico-tributárias, se comparados a temas ligados à 

administração pública. (OLIVEIRA, 2012, p. 152). 

                                                 

145 “A falta de clareza de uma decisão (quando não se consegue extrair uma ratio decidendi do Tribunal ou 

do voto), por vezes, constitui uma maneira de decidir de maneira informal, evitando formar um precedente 

do Tribunal que provoque consequências indesejáveis em caso de grande repercussão; a pluralidade de 

rationes, por vezes, joga para o tempo futuro a decisão sobre qual linha argumentativa deve prevalecer.” 

(VOJVODIC; MACHADO; CARDOSO, 2009, p. 38). 
146 Pode-se citar aqui um excerto que demonstra, muitas vezes, a visão de parte da doutrina estrangeira sobre 

a aura de colegialidade e colaboração que envolve a Corte brasileira: “In fact, collegiality is apparent from 

the moment one enters the STF’s bright, modern “annexes”: people nod and exchange salutations in the 

hallways, and upon opening the door to a justice’s chambers, a visitor is immediately exposed to the 

cheeful hubbub of the young administrative staff who sit at the front. The Court’s case review procedures 

also reflect a relatively collaborative style. [...] The Court’s twice-weekly sessions are hightly interactive, 

and while the can feature quite heated debate, disagreement does not seem to dent the Court’s overall 

collaborative spirit.” (KAPISZEWSKI, 2010, p. 64). 
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Assim, ainda que apresentem muitas vezes comportamentos individuais e a análise 

dos acórdãos leve a uma dificuldade de percepção da convergência de opiniões entre os 

ministros, há uma relação entre suas percepções que pode ser identificada em pequenos 

grupos de orientação similares. 

Outro estudo que flexibiliza o diagnóstico de “onze ilhas” entre os ministros do 

Supremo traz o viés de identificação da ratio decidendi, a respeito de uma fundamentação 

concentrada ou dispersa nos votos, respondendo à segunda crítica levantada. 

Segundo o levantamento empírico a partir do banco de dados da SBDP147, 

Guilherme Klafke e Bruna Pretzel (2014, p. 101) concluem que “a metáfora das onze ilhas 

não é totalmente útil ao analisarmos a relação entre o processo decisório do STF e a 

apresentação dos fundamentos determinantes adotados pelo colegiado nos acórdãos”. Esta 

crítica a respeito da dificuldade de identificação da ratio apenas é direcionada aos acórdãos 

que o pronunciamento do relator não é capaz de fundamentar – por si só – a corrente 

vencedora, que não corresponde à maioria dos casos: 

[...] o Supremo Tribunal Federal publica quase o mesmo número de acórdãos em 

que as razões de decidir do colegiado são facilmente identificáveis porque se 

encontram no voto do relator (concentração máxima), em relação ao número de 

acórdãos em que é necessário ler mais da metade dos votos da corrente 

vencedora para identificá-las (dispersão). Só isso parece ser suficiente para 

relativizar a ideia de que as decisões da corte sempre envolvem uma dificuldade 

na identificação da ratio decidendi do colegiado. (KLAFKE; PRETZEL, 2013, p. 

100). 

Neste estudo, os autores reforçam que o diagnóstico de onze ilhas não é possível 

apenas se diagnosticado pela dificuldade de compreensão das razões de decidir de seus 

pronunciamentos, já que na maioria das vezes a fundamentação se dá no voto do relator ou 

disperso em poucos votos. Em 68% dos casos, apenas o voto do relator é suficiente para 

dar a ratio decidendi adotada pelo Tribunal (KLAFKE; PRETZEL, 2014). 

Esses diagnósticos – o primeiro sobre a atuação em rede do STF, na forma de 

coalizões ou “panelinhas”, e em segundo lugar, a constatação de que o Tribunal muitas 

vezes possui concentração da fundamentação dos acórdãos em um ou poucos votos, 

facilitando a identificação da ratio decidendi – demonstram que não é possível concluir 

que o modelo decisório do STF apresenta uma forma única de apresentação de suas 

decisões. 

                                                 

147  Utilizou-se no estudo o Banco de Ações do Observatório do STF (SBDP), disponível em: 

<http://www.observatoriodostf.org.br/acoes>. Acesso em: 13 nov. 2014. 
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Sua pluralidade e flexibilidade permitem que muitas vezes ele se apresente como 

uma corte colegiada e muitas como um órgão dividido e plural, ocasiões em que se faz a 

crítica sobre a dificuldade de entendimento e compreensão da posição do órgão. Ainda que 

de difícil e ainda recente diagnóstico e aprofundamento teórico, a forma com que o STF 

decide segue palco de divergências doutrinárias. Por mais que estudos relativizem a crítica 

das “onze ilhas”, a cada vez maior admissão do STF como ator político148 impõe que suas 

decisões sejam tomadas da melhor forma possível e isso envolve uma melhora na 

qualidade de sua deliberação. 

Com o processo de reconhecimento e legitimação na sociedade brasileira, o STF 

inclui diversos atores no debate constitucional e toma visibilidade no cenário político como 

o guardião da democracia brasileira: 

Ocupar um papel político importante e dialogar com as demais instituições 

(Legislativo e Executivo) não é um equívoco em si. Disso não decorre uma 

ilegitimidade da atuação do STF. Contudo, esse novo cenário exige maior 

atenção sobre o processo decisório do Tribunal. (VOJVODIC; MACHADO; 

CARDOSO, 2009, p. 26). 

A promulgação da Constituição de 1988 contribuiu com a assunção desta 

visibilidade, ao conferir nova feição à jurisdição constitucional. Além disso, com a recente 

intensificação das relações comunicativas STF/cidadãos, STF/opinião pública, o Judiciário 

se apresenta como vetor essencial de canalização destas demandas coletivas, e, portanto, 

passa a ser cada vez mais cobrado por sua atuação nesta ordem. 

3.2 O DIÁLOGO COMO PRODUTO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

Se a deliberação interna envolve a arguição e interlocução dos juízes em busca de 

uma busca racional para a resposta judicial a determinado caso, a deliberação externa é 

                                                 

148  “O Judiciário tornou-se, na política contemporânea, foro destacado de disputas coletivas, uma arena de 

cobrança de políticas públicas. Dispõe de um imenso potencial democratizante. Um Poder Judiciário 

capilarizado e dotado de meios facilitadores do acesso à justiça é uma das metas mais ambiciosas de 

qualquer regime democrático que preze pela implementação de direitos.” (MENDES, 2008, p. 22). O 

mesmo autor faz o diagnóstico sobre o tema das onze ilhas (MENDES, 2010). 
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parte de um processo maior ao decidir o que a Constituição requer dos cidadãos e dos 

atores políticos diante das questões ali tratadas149. 

Mas diálogo interno e externo, apesar de constituírem duas faces de um mesmo 

fenômeno, são atividades bastante distintas quanto ao contexto e execução. 

Enquanto no diálogo interno a persuasão se dá entre os próprios membros pela via 

do debate informal e pela argumentação direta – seja nas sessões de julgamento ou não –, e 

mesmo que haja discordância, esta pode ser externada nos votos apartados. No diálogo 

externo, a interação entre os órgãos se complexifica à medida que as maneiras de 

estabelecer tais contatos são as mais diversas possíveis, podendo-se explorar a ideia de 

mecanismos formais e informais de diálogo entre os poderes. 

A primeira classificação possível, mais simples, que faz frente à possibilidade de 

um diálogo envolvendo Judiciário e demais órgãos diz respeito à utilização de dois 

mecanismos para a supressão de lacunas normativas pelo Judiciário: os remédios 

unilaterais e bilaterais (ou multilaterais), como levanta Bazán (2006). Segundo o autor 

argentino, as soluções unilaterais corresponderiam à elaboração de sentenças 

interpretativas e, dentro destas, as manipulativas e aditivas. 

De outro modo, as técnicas multilaterais ou bilaterais caracterizam-se pela 

declaração de incompatibilidade ou inconstitucionalidade sem nulidade, preconizando o 

diálogo institucional e a cooperação na elaboração da lei. 

[…] Pelo primeiro, [modelo unilateral] é o próprio Tribunal Constitucional quem 

se encarrega, de maneira direta e autossuficiente, de restabelecer a igualdade 

considerada vulnerada pela lei. Pelo segundo, [modelo bilateral ou multilateral] o 

Tribunal e o legislador entram em um processo em que ambos cooperam para 

restabelecer a igualdade violada. (BEILFUSS, 2000, p. XVI-XVII; tradução 

nossa)150. 

Nesta concepção, marcada pelo desenvolvimento da teoria dialógica do espanhol 

Markus González Beilfuss (2000), a utilização de mecanismos multilaterais é 

sensivelmente mais indicada para a resolução das questões, já que envolve a cooperação e 

o melhor restabelecimento de direitos constitucionais. 

                                                 

149  Segundo Ferejohn e Pasquino (2004, p. 1697): “A constitutional democracy has need both for external as 

well as internal deliberation. At minimum, the Court needs to present reasoned arguments to other 

political actors based on the Constitution and the laws justifying its decisions.” 
150 “[...] Por el primero, [modelo unilateral] es el propio Tribunal Constitucional quien se encarga, de manera 

directa y autosuficiente, de restablecer la igualdad que ha considerado vulnerada por la ley. Por el 

segundo, [modelo bilateral o multilateral] el Tribunal y el legislador entran en un proceso en el que ambos 

cooperan para restablecer la igualdad violada.” (BEILFUSS, 2000, p. XVI-XVII; tradução nossa). 
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A partir desta divisão, uma segunda hipótese de classificação, desta vez focada em 

diferentes tipos de diálogo, é proposta pela doutrina canadense, sobre a distinção entre 

diálogo como conversação e diálogo como deliberação. 

Segundo Luc Tremblay (2005) o diálogo como conversação pode ser visto como a 

relação entre duas pessoas, iguais, que trocam opiniões, ideias e pontos de vista 

informalmente, já que não há uma pauta rígida de finalidades ou nenhum tipo de pressão 

quanto à tomada de uma única decisão possível. A ideia de colaboração e decisão conjunta 

permeiam o debate. No sentido deliberativo, Luc Tremblay coloca que essa troca de 

experiências se descortina com certa formalidade, já que busca um acordo, a resolução de 

uma questão concreta e, em suas palavras, o “lawmaking” (p. 632). 

Ocasiões como sessões de julgamento em Tribunais colegiados, ou mesmo 

audiências públicas constituem modelos de diálogo deliberativo, já que possuem uma única 

finalidade de elaboração de um núcleo comum de convergência – como se pôde 

experimentar no item anterior quando abordada a deliberação interna do STF. O diálogo 

pela deliberação envolve alguns pré-requisitos: (i) os participantes devem ser iguais em 

peso de consideração quanto à opinião externada; (ii) cada participante deve ser ouvido 

igualmente; (iii) a discussão deve produzir um julgamento, ação ou decisão práticos que 

podem ser objeto de argumentos racionais pelos demais participantes; (iv) o resultado desta 

deliberação deve ser fruto de um debate livre e racional dentre os participantes 

reconhecidos como iguais (TREMBLAY, 2005). 

Quando se fala em perspectivas comparadas, facilmente se conclui pela ideia de 

importação de um novo modelo. Esta distinção importa tendo-se em vista que, na 

Constituição brasileira, não há mecanismos de overrule que indiquem a obrigatoriedade do 

contato entre as Casas a respeito de uma decisão final. Assim, a utilização do diálogo no 

Brasil, como foi possível verificar dos casos analisados no segundo capítulo, segue 

realizada informalmente e ad hoc, vinculada muito normalmente às pressões e contexto do 

tema que segue palco de divergências. 

Porém, cumpre ressaltar neste ponto que a deliberação conjunta entre Corte e 

Parlamento, por meio de um diálogo nos moldes deliberativos, é de difícil concretude no 

Brasil, ainda que já questionada pelo Parlamento151. 

                                                 

151  A recente reintrodução da discussão do modelo no Brasil (após a experiência Varguista de 1937), pela 

chamada PEC n. 33 de 25 de maio de 2011, sob autoria do parlamentar Nazareno Fonteles - PT/PI, 

questiona a viabilidade de implantação de um modelo nos moldes canadenses. 
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A mudança institucional que a adoção de um modelo de override acaba por ser tão 

radical que costuma envolver uma mudança completa da Constituição. A tomada de 

decisão pelo Poder Judiciário, segundo o Princípio da Imparcialidade e Independência 

Judicial nos moldes com que está expresso no texto constitucional, pugna que a decisão 

judicial seja tomada sem a influência de fatores externos ao juiz, sendo um postulado 

muito sedimentado para a segurança e independência do Judiciário como poder autônomo 

e neutro na organização do Estado. 

Ainda, seria ilusório afirmar que um modelo pronto e acabado possa ser importado 

sem o mínimo de impacto na cultura e tradição de outro Estado, caindo por terra a 

perspectiva messiânica que a discussão sobre by-pass legislativo poderia suscitar. 

Mas como se pode absorver da proposta canadense, na hipótese do diálogo pela 

conversação, os mecanismos informais de manutenção da cooperação entre as Casas 

legislativas, o Executivo e o Judiciário são privilegiadores menos impactantes desta 

prática. 

Nesta visão, a conversação entre as instâncias é um fato social e político, já que 

enquanto desacordam e trocam posições sobre temas de interesse nacional, acabam por 

veicular experiências, debates julgamentos e opiniões que são aptos a formar a sociedade 

para participar desta busca de um mutual agreement. 

Como visto, um diálogo como conversação não tem nenhuma finalidade prática 

comum específica; não tem nenhuma decisão coletiva para desenvolver, nenhum 

conflito para resolver, qualquer acordo a se alcançar. Uma vez que não tem 

nenhum propósito compartilhado específico, não tem uma prática coletiva de 

julgamento, ação ou decisão para se legitimar pelo diálogo. Por conseguinte, um 

diálogo como uma conversa, nesse sentido, dificilmente pode legitimar a 

instituição de revisão judicial, muito menos decisões judiciais anulando 

legislação. (TREMBLAY, 2005, p. 644; tradução nossa)152. 

Estes espaços de cooperação poderiam ser aperfeiçoados com a utilização mais 

constante e estruturada da troca de informações sobre os casos, de forma pública e 

transparente. Ainda que eventualmente alguns casos já induzam a uma atuação informal 

dialógica por parte do STF, tais mecanismos deveriam ser mais bem explorados e 

                                                 

152 “As we saw, a dialogue as conversation has no specific common practical purpose; it has no collective 

decision to make, no conflict to settle, no agreement to reach. Since it has no specific shared purpose, it 

has no collective practical judgment, action, or decision to legitimize qua dialogue. Consequently, a 

dialogue as conversation, in this sense, can hardly legitimize the institution of judicial review, much less 

court rulings nullifying legislation.” (TREMBLAY, 2005, p. 644; tradução nossa). 
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institucionalizados na prática do Tribunal quando das questões de omissão inconstitucional 

legislativa. 

Assim, contrariando a expectativa que a adoção do judicial review gera a 

consagração de um modelo de supremacia judicial, ver-se-á que algumas experiências de 

desenhos alternativos geram a convivência mais harmônica entre os poderes. 

3.2.1 A Superação Judicial pelo Parlamento no Direito Comparado 

As origens da teoria do diálogo, ou teoria dialógica pressupõem a menção ao 

mundialmente conhecido sistema canadense de Diálogo entre Suprema Corte e 

Parlamento, como já foi dito na introdução deste estudo. 

O Canadá, país com tradição jurídica estreitamente relacionada à Inglaterra153, e 

procurando criar um modelo de supremacia do Parlamento aliado com a previsão de uma 

Corte Constitucional, desenvolveu um sistema regido pela Common Law mitigado por uma 

cláusula (notwithstanding clause ou override clause) que permite que o Legislativo supere 

a decisão judicial154. 

A Carta Canadense (Canadian Charter of Rights and Freedoms) de 1892 permite 

quatro procedimentos, sendo os dois primeiros mais importantes: (i) o Parlamento pode 

override (passar por cima, ultrapassar – na tradução brasileira) uma decisão judicial que 

nulifique uma lei de acordo com a Seção 33; (ii) o Parlamento pode promulgar leis 

alternativas que permitiriam alcançar os objetivos legislativos da lei invalidada, ainda que 

por diferentes meios, de acordo com a Seção 1 da Carta; (iii) onde é internamente 

"qualificado", ao Parlamento é permitido o direito de promulgar novas leis que satisfaçam 

o Tribunal de compreensão dos padrões internos de equidade e razoabilidade – Seções 7 e 

8; (iv) onde a lei viola direitos de igualdade, o Parlamento possui uma variedade de 

                                                 

153  Canadá, Inglaterra e Nova Zelândia possuem tradições jurídicas ligadas ao que pode se chamar de 

Commonwealth, como se verá a seguir no desenvolvimento do modelo neozelandês. 
154 O esgotamento institucional sobre a efetivação de direitos fundamentais (em especial das minorias, na 

figura dos indígenas) foi o estopim para a criação de um novo modelo que ao mesmo tempo que 

formalizasse o compromisso com os direitos fundamentais também mantivesse a perda do poder do 

parlamento central ou local – ressalvada a querela que o governo federal possuía com a província de 

Québec. Nesse equilíbrio delicado, a jurisdição constitucional assegura direitos das minorias mas mantém 

o parlamento atuante. (SILVA et al., 2012, p. 61). 
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medidas corretivas que lhes permitam redefinir suas prioridades - Seção 15 (TREMBLAY, 

2005). 

Em apertada síntese, a Constituição canadense, inovando no sistema mundial de 

controle de constitucionalidade permite, por meio da Seção 33, a superação legislativa 

(pelo Parlamento central ou da Província) de uma decisão da Suprema Corte do Canadá 

por meio da reedição da lei declarada inconstitucional, que compreenda matéria 

concernente a direitos fundamentais (liberdades fundamentais, garantias processuais penais 

e direitos relacionados à igualdade – seções 2 e de 7 a 15)155. 

Ainda, o mecanismo se completa com uma cláusula de limitação temporal: o 

parlamento tem a prerrogativa de tornar a lei revisora de uma decisão judicial imune ao 

controle de constitucionalidade por cinco anos, prazo prorrogável pelas legislaturas 

seguintes (LECLAIR, 2003). O autor resume o procedimento em poucas linhas: “os 

Tribunais não ditam as soluções. Eles dialogam com as assembleias legislativas, que 

tendem a promover um debate público sobre os valores fundamentais garantidos pela 

Carta” (LECLAIR, 2003, p. 383-384; tradução nossa) 156. 

Esta reedição de lei após juízo de reprovação pela corte constitucional é uma 

prerrogativa reconhecida ao parlamento. Impõe-se, todavia, o ônus político de assim o 

dizer. Desta forma, a cláusula do overriding em verdade encontrou pouca aplicação 

concreta, sem aplicação intensa na casuística da corte, ainda que superadas as dificuldades 

políticas referentes à aprovação da Carta de Direitos e sua potencialidade para o diálogo já 

seja reconhecida pela doutrina (HOGG; BUSHELL, 1997)157. 

Neste processo, cada um dos órgãos possui um papel distinto: enquanto as Cortes 

devem enfatizar a importância de valores substantivos e procedimentais, na qualidade de 

guardiã constitucional, o Parlamento – ou o Executivo, a depender da questão a ser 

regulamentada – enfatiza a promoção de valores sociais, culturais ou econômicos. “[...] 

cada instituição deve apresentar seus melhores argumentos em favor de suas concepções de 

                                                 

155 Outra característica importante deste modelo é que, teoricamente, a cláusula pode ser invocada tanto de 

forma preventiva como repressiva – já que o Parlamento pode recorrer à cláusula tanto no momento de 

aprovação da lei ou invoca-la posteriormente a uma sentença de inconstitucionalidade (LINARES, 

2008a). 
156 "Les tribunaux ne dictent donc pas les solutions. Ils dialoguent plutôt avec les assemblées législatives, ce 

qui tend à promouvoir um débat public sur les valeurs fondamentales garanties par la Charte" (LECLAIR, 

2003, p. 383-384 ; tradução nossa). 
157 Cumpre ressaltar que mesmo após a adoção do modelo canadense em 1982, apenas no ano de 1997, com o 

trabalho mencionado (HOGG; BUSHELL, 1997), foi formalizada e criada a sugestão de que a arquitetura 

canadense favorece a manutenção de um diálogo institucional, trabalho este que deflagra toda a produção 

canadense sobre o tema, com forte reação da academia a este texto. 
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justiça constitucional, além disso cada uma deve se comprometer a mudar suas visões se a 

posição de outra instituição aparentar mais robusta” (TREMBLAY, 2005, p. 633; tradução 

nossa) 158. 

A decisão judicial no Canadá, a catalisar o debate público conduzido pela 

centralidade da Carta de Direito, é contrastada pela possibilidade de o Legislativo, a partir 

dos valores identificados na decisão e a partir de preocupações sociais ou econômicas, 

cunhar a melhor resposta possível em favor da coletividade (SILVA et al., 2012). 

Outros países foram influenciados por este modelo, como o modelo israelense, que 

também é utilizado na doutrina comparada como molde para um modelo dialógico. 

Israel é um país que possui uma Constituição flexível159, formada por uma série de 

“leis básicas” (basic laws) que podem ser reformadas por maiorias absolutas – salvo 

cláusulas específicas que estabelecem quórum especial de votação – com status de normas 

constitucionais. A partir de 1992 houve uma ruptura do modelo, já que a Constituição pôde 

prever novas “leis básicas” destinadas a proteger os direitos humanos, com a edição da 

Basic Law: Freedom of Occupation (SILVA et al., 2012). A partir deste momento, a 

Suprema Corte de Israel passou a exercer um papel mais ativo que o usual, com um 

ativismo muitas vezes criticado pela doutrina: 

A despeito das críticas, houve em Israel uma enorme expansão do poder dos 

juízes. A Suprema Corte daquele país é aberta a questionamentos sobre as leis 

ordinárias, permitindo que qualquer cidadão, sem interesse especial na causa, 

levante a discussão sobre a aplicação ou não de uma determinada provisão legal, 

desde que estejam em jogo direitos humanos. (SILVA et al., 2012, p. 73-74). 

Segundo Stephen Gardbaum (2001) uma versão do override legislativo canadense 

foi recentemente adotado em Israel por uma única vez no caso sobre importação de carne 

não kosher no ano de 1994. Este mecanismo permanece existente ainda na teoria após 

vinte anos de sua aplicação, porém é suficiente para se dizer que em Israel se pratica um 

weak-force judicial review. 

                                                 

158 “[…] each institution must put forward the best arguments in favor of their conceptions of constitutional 

justice, yet each must also be committed to changing their views if the other institution’s positions appear 

stronger.” (TREMBLAY, 2005, p. 633; tradução nossa). 
159 Segundo Silva et al. (2012), Israel é um país que até hoje não possui uma Constituição escrita, dado o 

histórico religioso deste povo, que busca até hoje a formação de uma maioria do povo judeu, após a 

diáspora. 
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Na Holanda, país que também conta com uma Constituição rígida160, proíbe o 

controle judicial das leis: “Article 120: The constitutionality of Acts of Parliament and 

treaties shall not be reviewed by the courts”. 

Assim, caso o juiz holandês considere que uma lei viole direitos fundamentais, não 

está autorizada a invalidá-la, mas tão somente a interpretar o texto legal e atenuar seu alcance 

(LINARES, 2008a, p. 489). Este sistema acaba por viabilizar uma forma de diálogo em que 

o Judiciário “responde” ao Parlamento, ao formar sua opinião sobre o texto legal, e o 

Parlamento não possui vinculação a este pronunciamento, reservando assim a última palavra 

– possível inclusive por meio de lei interpretativa que pode rechaçar a visão judicial. 

Além do Canadá, a Nova Zelândia – país de sistema Commonwealth, também 

possui tradições de controle jurisdicional fraco161. Após forte pressão social, foi aprovada a 

Declaração de Direitos em 1990 (New Zealand Bill of Rights Act, NZBORA), que impede 

o judiciário de invocar seus dispositivos para sustentar que alguma lei seja repelida ou 

invalidada, ou para recusar aplicação de uma lei que pretensamente viole a declaração. Em 

vez disso, esta declaração preceitua um mandato interpretativo, ou um mandado de 

“interpretação conforme a proteção dos direitos humanos”162. 

A previsão relacionada ao mandato interpretativo é a grande novidade do sistema 

neozelandês163 e inaugura uma nova visão sobre o sistema de controle de 

constitucionalidade de forma fraca. Este mandato direciona os tribunais a, primeiramente, 

interpretar as proteções aos direitos substantivos, e em seguida a determinar se este 

                                                 

160 A reforma da Constituição da Holanda de 2008 envolve a deliberação e aprovação por dois terços de uma 

Assembleia Constituinte convocada para este pleito, conforme Capítulo 8 – Revisão da Constituição. 
161 Segundo Stephen Gardbaum (2001) o sistema Commonwealth nos últimos vinte anos apresentou uma 

alternativa intrigante ao tradicional modelo de supremacia judicial. Entre 1982 e 1998, cada um dos países 

de Commonwealth do Canadá, Nova Zelândia e Inglaterra adotaram Cartas de Direitos (Bill of Rights) e 

empoderaram o Parlamento para a última palavra (2001, p. 709). “The experiment by these three 

Commonwealth countries to transcend Marshall’s law of the excluded middle and to reconcilie what the 

dominant paradigm posits as incompatible values is obviously an interesting and importante one, for if 

successful it would create analytical and practical space in domestic and comparative constitutional law 

that was generally thought not to exist.” (GARDBAUM, 2001, p. 710). Segundo o autor, a novidade no 

novo modelo é a criação de uma terceira via, híbrida aos dois modelos existentes [norte-americano ou 

europeu], que perceba o empoderamento do Parlamento para que tenha a última palavra. 
162 “NZBORA Section 6: Interpretation consistent with Bill of Rights to be preferred. Wherever an enactment 

can be given a meaning that is consistent with the rights and freedoms contained in this Bill of Rights, that 

meaning shall be preferred to any other meaning.” 
163  Na Inglaterra, a internalização de direitos fundamentais pelo HRA (Human Rights Act) de 1998 prevê 

mandatos interpretativos após a implantação do modelo na Nova Zelândia, associado a uma declaração de 

incompatibilidade. A Austrália também poderia ser citada como exemplo de país com influência da 

Commonwealth a partir de 2006, com a aprovação da Carta de Direitos Humanos e Responsabilidades, e 

com a adoção de um sistema de mandato interpretativo. (SILVA et al., 2012, p. 83-89). 
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dispositivo em questão poderia ser interpretado baseado na interpretação prévia das 

proteções de direitos (SILVA et al., 2012). 

A partir desta perspectiva internacional do uso da técnica dialógica entre o 

Parlamento e a Suprema Corte, a doutrina moderna164 procurar voltar seus estudos ao 

fenômeno do Diálogo Institucional, criando alternativas para a busca de eficácia direta por 

parte das decisões judiciais, mas confrontando e incorporando a posição legislativa na 

resolução de determinada questão política165. Tais mecanismos são passíveis de críticas 

que vão desde a visão de um prejuízo à democracia – de um lado pelo risco na sujeição da 

Corte ao Parlamento; de outro pela problemática referente à Separação dos poderes166 – até 

a críticas concernentes ao uso meramente retórico de tais perspectivas167. 

De qualquer forma, a admissão deste modelo pelos países mencionados decorre de 

uma opção política e constitucional pela manutenção da relação mais apurada entre os 

poderes, no privilégio de uma cultura de cooperação em detrimento de uma cultura de 

separação, notadamente com a preocupação de assegurar a concretização de direitos 

fundamentais – principalmente em favor de segmentos minoritários. 

3.2.2 A Superação Legislativa pela Corte no Direito Comparado 

Nos países que adotam o judicial review e Constituições rígidas, cabe às Cortes 

Constitucionais a intepretação última do texto a título de guardiã constitucional. Neste 

contexto, podem-se diferir dois modelos de justiça constitucional: o modelo europeu e o 

                                                 

164 Esta é uma complexidade institucional explorada por autores modernos. Pode-se citar Colón-Ríos (2012, 

p. 3) a respeito de um novo conceito de constitucionalismo (weak constitutionalism) com enfoque na 

experiência anglo-americana, mas com um elemento comparativo das novas constituições latino-

americanas, principalmente no Capítulo 7 com o caso da Corte Colombiana : “It will not only examine the 

kinds of institutions that characterize traditional liberal constitutional systems, but also the mechanisms 

for popular constitutional change present in the new ‘populist’ constitutions of Latin America (as well as 

their explicit theoretical grounding on the concept of constituent power).”. 
165  “Nesse ponto, de novo, é preciso ter em mente o alerta de Rawls (1993:232): o poder final não pode ser 

deixado para o Poder Legislativo, mas também não para o Poder Judiciário. O poder final é 

“compartilhado” pelos três poderes em conjunto, em uma relação harmoniosa entre si, e todos eles são 

responsáveis perante a sociedade civil. Para tanto, é preciso haver diálogo.” (SILVA, 2009, p. 220). 
166  Neste sentido, Tremblay (2005) traz a tais argumentos como críticas levantadas pela doutrina a respeito do 

modelo canadense – com foco em Jean Leclair (2003) e Jamie Cameron (2001). 
167  “Rather, my claim is that the kind of dialogue that would be needed to confer legitimating force on the 

institution and practice of judicial review does not and cannot exist. Consequently, the normative 

character of institutional dialogue theory, as so far conceived, is ultimately rhetorical in nature.” 

(TREMBLAY, 2005, p. 619). 
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modelo norte-americano. O modelo europeu, ainda que com variações distintas nos países, 

atribui ao Tribunal Constitucional o poder de invalidar uma lei com efeitos erga omnes, já 

que tem como pressuposto a organização de um controle abstrato de constitucionalidade 

das leis. No molde norte-americano, a concessão que se faz de última palavra se dá de 

forma concreta, já que a declaração de inconstitucionalidade envolve as partes do caso. Os 

dois sistemas constituem os modelos clássicos de controle de constitucionalidade pelas 

Cortes e conferem o fortalecimento da última palavra às Cortes168. 

No modelo europeu, que se consolidou com mais força a partir do 

constitucionalismo pós-45, as possibilidades de diálogo entre o Tribunal e o Congresso se 

reduzem ao máximo – já que ao Congresso só resta acatar a decisão ou aprovar nova lei 

que não seja substancialmente idêntica à invalidada (LINARES, 2008a). A utilização de 

sentenças aditivas, substitutivas e interpretativas dá força a este modelo, já que atribui uma 

resposta forte aos Tribunais, com conteúdo inovador na ordem jurídica. 

Outro ponto que reforça este modelo é a possibilidade de controle de 

constitucionalidade prévio – já que permite que o legislador consulte o judiciário sobre a 

constitucionalidade ou não da proposta legislativa que está por vir. Tal concepção 

estabelece, de forma clara, que a última palavra em termos constitucionais cabe ao 

Judiciário, poder neutro, por natureza. 

O tempo demonstrou que a afirmação do caráter neutro do órgão de jurisdição 

constitucional não afastava ainda importantes questionamentos sobre a natureza 

política das decisões atinentes à efetividade da Constituição. Assim, desde 

García de Enterría, passando por Garapon, Ahumada Ruiz, até a contribuição 

mais recente de Linares, o debate acerca da (i)legitimidade da jurisdição 

constitucional prossegue, reconhecendo o caráter inevitavelmente político das 

questões constitucionais, examinado sob novas luzes, atraindo a discussão sobre 

a motivação como elemento jurificado, mas evidenciando que a opção entre a 

supremacia do legislador ou do Judiciário parece ser um tema longe de 

superação. (SILVA et al., 2012, p. 26). 

Sobre as vantagens e desvantagens do controle judicial dos atos do parlamento, 

muito foi escrito, tendo como expoentes da teoria constitucional anglo-americana Ronald 

Dworkin e Jeremy Waldron no embate sobre qual órgão deve ter a última palavra169. 

                                                 

168 Ainda que o modelo tenha sido cunhado no histórico caso Marbury vs. Madison, em 1803, parte da doutrina 

acredita que o signo de supremacia judicial só se apresentou nos EUA no século XX, com a temática exposta 

por Bickel (1986) e pelo ambiente de uma Suprema Corte na “Era Warren” (SILVA et al., 2012). 
169 “Cada posição possui alguns expoentes. Na primeira, Ronald Dworkin é o mais renomado. No extremo 

oposto, Jeremy Waldron desponta na discussão contemporânea com argumentos criativos e eficientes para 

demonstrar os postulados mais básicos do controle de constitucionalidade.” (MENDES, 2008, p. 28). A 

obra de Conrado Hübner Mendes (2008) traz uma análise aprofundada dos principais argumentos destes 
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Ronald Dworkin, ao desenvolver sua leitura moral da Constituição, considera que a 

política do mundo civilizado deve estar subordinada ao império do direito, do princípio, da 

integridade, ao respeitar não apenas o direito posto, mas suas premissas morais. Neste 

caminho, os juízes seriam o veículo constitucional adequado para carregar e impor a 

dimensão de princípios para as decisões políticas (MENDES, 2008). 

Ao revés, Waldron, em suas duas obras dedicadas ao assunto do desacordo moral, 

busca colocar as legislaturas no centro da reflexão filosófica sobre o direito e evitam 

minimizar as consequências teóricas do desacordo em relação à justiça e aos direitos. “Seu 

projeto intelectual e recuperar a dignidade perdida do legislador, detentor de má-reputação 

na filosofia do direito.” (MENDES, 2008, p. 81). 

Inclusive, no já citado debate sobre a adoção de uma carta de direitos na Inglaterra, 

tanto Waldron como Dworkin engajaram-se. Naturalmente, o primeiro opôs-se à adoção de 

uma carta de direitos que sujeite a legislação britânica a um judicial review nos moldes 

norte-americanos, e Dworkin, como renomado defensor da reforma constitucional inglesa 

(MENDES, 2008). 

Doutrina mais recente, como a de Mark Tushnet (2008), traz elementos em vias de 

um equilíbrio entre princípio democrático e garantia de direitos que vá além de uma 

concepção restrita de última palavra, já que estaria mais bem assegurado por meio de uma 

contenção judicial no que toca à possibilidade de enunciação de conteúdo, mas de 

fortalecimento no que abrange à efetivação – em limites pré-estabelecidos (SILVA et al., 

2012). 

No Brasil, a adoção de um modelo misto de constitucionalidade e de uma previsão 

constitucional pautada na supremacia judicial acabou por gerar pouco debate acerca de 

uma necessidade dialógica, como se pode observar do modelo de supremacia legislativa 

que enviesa esta chave de discussão170. 

                                                                                                                                                    

dois opositores quanto à criação e desenvolvimento de uma cultura de supremacia judicial, com uma 

posição claramente questionadora dessa premissa como dogma irrefutável dos Estados democráticos 

modernos: “Não adoto uma perspectiva puramente decisionista da decisão judicial, segundo a qual a 

decisão é arbitrária, aleatória, uma escolha qualquer. [...] Quero, todavia, insistir numa forma diferente de 

concebê-la, que tem efeitos práticos relevantes na democracia. Revisão judicial, dito novamente, é 

instância de veto, uma agência recursal, um contrapoder. Não há nessa instituição uma dignidade especial 

de proteção e promoção de direitos. Essa é uma descrição fantasiosa.” (MENDES, 2008, p. 133). 
170 “No que toca à aplicabilidade, no cenário nacional, do arcabouço teórico identificado com o diálogo, a 

objeção apresentada, de pronto, é uma suposta incompatibilidade com o nosso modelo, seja pela 

enunciação literal da regra da supremacia do Judiciário, seja pela ausência de uma estrutura política ou 

prática de mesma natureza mais afeita à supremacia do parlamento.” (SILVA et al., 2012, p. 113-114). 
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Pôde-se ver dos casos trazidos que, instado a se pronunciar em casos de omissão 

legislativa, o STF, muitas vezes – e é uma tendência evolutiva – acaba por atuar 

concretamente na resolução dos casos trazidos, raras vezes estabelecendo um diálogo com 

os demais poderes. De mesma forma, não se questiona em terras brasileiras o estado de 

coisas do controle de constitucionalidade: “A apologia do controle de constitucionalidade, 

feita em coro uníssono, reproduziu por mais de um século ideias e argumentos que 

apareciam na época de sua implantação no Brasil.” (MENDES, 2008, p. 144). 

A assunção de que a teoria constitucional não prevê argumentos outros que não a 

implantação de sistemas de controle de constitucionalidade para assegurar a supremacia do 

direito, por meio das chamadas “trincheiras”, é um dogma há muito estabelecido e 

consolidado no Brasil. Esta visão de que apenas os Tribunais são os asseguradores de 

mecanismos contramajoritários, únicos aptos a preservar os direitos fundamentais e um 

conteúdo mínimo de justiça, levou a uma cultura segundo a qual o medo do legislador 

impede que se estabeleça uma relação de diálogo e cooperação. 

“O principal argumento da teoria constitucional se apoia nesse temor: exagera nas 

tintas otimistas para desenhar o juiz e vice-versa quanto ao legislador. Tem medo do 

legislador, medo da tirania da maioria, medo das massas descontroladas.” (MENDES, 

2008, p. 159). 

A ausência de diálogo foi verificada nos casos trazidos, mas cumpre ressaltar aqui 

que não é exclusividade de casos de omissão inconstitucional, pois no controle de 

inconstitucionalidade por ação tem-se o mesmo cenário. Exemplo recente é a repercussão 

da decisão da Corte sobre a inexigibilidade de graduação em jornalismo como pré-requisito 

ao exercício desta atividade, exposta no julgado de 2009, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 511.961. 

A reação legislativa veio de imediato neste caso do STF, com a propositura de três 

PECs (Propostas de Emenda Constitucional), a primeira de autoria do deputado Paulo 

Pimenta – PEC n. 386, e em seguida as propostas PEC n. 388 e PEC n. 389 de autoria dos 

deputados Gonzaga Patriota e Gorete Pereira, respectivamente. 

Em entrevista a um jornal de grande circulação nacional, o relator da ação, Ministro 

Gilmar Mendes, coloca sua posição em que fica evidente a inviabilidade de uma abertura a 

um diálogo com o Congresso:  

Acho muito curioso que depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal 

venha sempre uma proposta de emenda constitucional, tivemos isso em diversos 
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casos, como a PEC dos Vereadores e a PEC dos jornalistas. [...] Não acredito que 

esse tipo de modelo seja compatível com a Constituição. (MENDES, 2009, s.p.). 

Não diferente é a reação da doutrina, ao afirmar que: “após a decisão daquele 17 de 

junho de 2009, portanto, a Nação deveria compreender que a questão estava encerrada. 

Transitada em julgado” (BUCCI, 2013, s.p.). 

Ao fortalecer a individualidade e autonomia dos poderes e ao fomentar a tomada de 

decisão “a portas fechadas”, essa postura da doutrina e do próprio STF de reconhecimento 

e fortalecimento da ausência de diálogo leva a situações de supostos conflitos de interesses 

e desarmonia entre instituições que visam a um mesmo sentido: a interpretação do sentido 

constitucional em prol da sociedade. 

O contexto de escolha binária, desta forma, não se revela suficientemente adequado 

para contrastar com as diferentes adequações que a realidade constitucional impõe. Ainda 

que o modelo brasileiro, diante do histórico colocado, favoreça uma imposição da Suprema 

Corte (STF) como portador da “última palavra”, pôde-se experimentar a complexidade que 

a assunção desta diretriz assume quando os casos mais difíceis são levados a este 

Tribunal171. 

De todo o exposto sobre a incorporação de teorias dialógicas pelas experiências 

estrangeiras, pode-se adaptar alguns pontos e recusar outros no sistema brasileiro. A 

interpretação conforme a Constituição (art. 28 da Lei n. 9.868/1999) em muito dialoga com 

o modelo de mandato interpretativo da Nova Zelândia, Inglaterra e Austrália – já que, ao 

interpretar, o Judiciário abre espaço para a reação legislativa. De mesma forma, a questão 

do controle das opções legislativas no Brasil atende pela criação de um “núcleo essencial 

dos direitos fundamentais” pela doutrina, e – por que não dizer? – a ideia de uma “reserva 

do possível” e “proibição do retrocesso”. 

A abertura a experiências de outros países, neste sentido, só tende a acrescentar no 

debate sobre a jurisdição constitucional brasileira, e na manutenção de um equilíbrio entre 

os poderes. 

                                                 

171 “A abertura cognitiva que o novo cenário de fluidez de fronteiras geográficas e de intensa circulação de 

ideias determina – em relação à compreensão e atualidade do sentido constitucional e dos vetores que 

esses textos projetam – vem inspirando uma nova visão de constitucionalismo, que se (re) legitima não só 

à conta daqueles velhos momentos fundacionais de exercício do poder constituinte originário; mas 

também a partir de uma prática do exercício do poder – notadamente o jurisdicional –, que contemple 

arquiteturas de acomodação institucional que conduzam a um exercício democrático de identificação do 

sentido jurisdicional.” (SILVA et al., 2012, p. 32). 
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Para se pensar em um modelo efetivamente democrático, para além do diálogo 

entre instituições, a estipulação de um diálogo envolvendo a sociedade civil é essencial 

nesta intrincada relação, nos moldes da participação social que se vê nos Estados Unidos. 

No último tópico, a seguir, será tratado sobre como o STF se propõe a inserir e legitimar 

este segmento na tomada de decisões. 

3.3 DIÁLOGO SOCIAL NO STF 

No campo da discussão sobre interlocutores do processo decisional do STF, é 

inegável que a sociedade assume importante função, já que é diretamente impactada pelo 

resultado das posturas adotadas pelo Tribunal, principalmente quando este interpreta a 

Constituição e atua normativamente172. 

Quando abordados temas mais sensíveis politicamente, a opinião popular volta seus 

olhares para a legitimação do órgão e o reconhecimento das opiniões ali estabelecidas, e a 

revisitação de institutos clássicos como de identificação de uma “vontade da maioria” e sua 

influência no contexto de controle de constitucionalidade acabam sendo apuradas. 

Christine Bateup (2007) afirma que mesmo no sistema norte-americano de judicial 

review cada vez mais a sensibilidade a um estabelecimento de diálogo social é percebida, 

adotando decisões que cedam espaço à sociedade para manifestação e provocação das 

demais esferas de poder como sinônimo de uma melhor percepção sobre a justiça173. Nos 

Estados Unidos, nos últimos anos, pode-se perceber a importância de um debate sobre a 

perspectiva plural na identificação do sentido constitucional. Cass Sustein (2009), quando 

trata da Constituição como um produto de many minds, (muitas mentes), e Vermeule 

(2009), como crítico ferrenho de um constitucionalismo centrado no Judiciário são vozes 

da doutrina que apontam o despertar para uma nova conscientização do papel da sociedade 

não como mera espectadora de decisões políticas, mas como interlocutora. 

                                                 

172  “Furthermore, when the domain of courts includes the making of general rules that affect everyone and 

not just actual litigants - as it does in constitutional courts - we should expect popular and political 

reactions. While courts are legislating, all of us have a legitimate interest in who sits on them. While court 

appointments are inevitably political, they are not always partisan. When courts become politicized in a 

partisan sense, matters become more troubling.” (FEREJOHN, 2002, p. 44). 
173  “External deliberation involves the justices, either acting as a court (as in most European courts) or as 

individuals, helping to decide what we – the people – should do.” (FEREJOHN; PASQUINO, 2004, p. 

1699). 
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Na sua realidade diária, o STF tem se valido dessas discussões para ampliar seu 

leque de interferências mais diretas na sociedade em suas decisões. A adoção dos institutos 

do amicus curiae e das audiências públicas com base na Lei n. 9.868/1999174 e demais 

diplomas que seguiram, sugere a importância do alinhamento da linha argumentativa do 

STF com a sociedade. 

Os artigos 6º a 9º da referida lei infraconstitucional trazem a incorporação da 

abertura à contribuição no processo judicial de outros, que não os proponentes da 

demanda, que se apresentem como potenciais contribuintes à formulação de desejado juízo 

de constitucionalidade sobre a norma, in verbis: 

Art. 6º O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais 

emanou a lei ou o ato normativo impugnado. 

[...] 

Art. 9º Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com 

cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento. 

§ 1º Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de 

fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o 

relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos 

para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, 

ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. 

Apesar de não conter normativa expressa no Regimento Interno175, o STF acabou 

por delimitar os procedimentos de forma e matéria destes institutos de forma 

jurisprudencial. Com o precedente cunhado pela ADI n. 3.510 (caso das pesquisas com 

células-tronco – Lei de Biossegurança), ao inaugurar a prática das audiências públicas aos 

20 de abril 2007 o STF acabou por incorporar o mecanismo à realidade dos trabalhos. 

(VALLE, 2012; RAIS, 2012) 

A partir desta primeira experiência, outras ADIs também foram objeto de discussão 

em audiências com a participação de especialistas de organizações governamentais e não 

governamentais, com os seguintes temas: o novo marco regulatório da TV por assinatura 

no Brasil, a publicação de biografias não autorizadas, a utilização do amianto, o 

                                                 

174  Cumpre aqui ressaltar o papel inovador da adoção da Lei n. 9.868/1999 ao incorporar experiências 

doutrinária e jurisprudencial de cortes estrangeiras, em especial do Tribunal Constitucional Alemão 

(TCA) em especial, a figura do amicus curiae. Este ano a lei completa 15 anos de existência. 
175  “Em sede de Regimento Interno do STF, a figura do Terceiro Requerente, identificada pela doutrina como 

amicus curiae, não encontra previsão expressa. Isso porque o tema do processamento da ADIN mantém 

ainda em grande parte a redação original do RISTF que, como se sabe, é anterior ao Texto de 1988. [...] Já 

a figura da audiência pública – formalmente introduzida como diligência possível no processamento das 

ações abstratas de controle de constitucionalidade pela Lei n. 9.868/99 – foi integrada ao RISTF, 

especialmente pela Emenda Regimental n. 29/09 [...]. (VALLE, 2012, p. 43-44). 
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financiamento de campanhas políticas, o programa Mais Médicos, o marco regulatório da 

gestão coletiva de direitos autorais no Brasil, a Lei Seca, a interrupção da gravidez em 

casos de constatação de má formação do feto por anencefalia, a importação de pneus 

usados e cotas raciais. 

Este ano, em 26 de maio, houve uma experiência demonstrativa de audiência pública, 

desta vez sobre a chamada “diferença de classe” em internações hospitalares pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) – decorrente de repercussão geral no RE n. 581.488. Foram 

convocados 14 expositores176 que tiveram um tempo de 15 minutos para defender sua 

opinião quanto à possibilidade de melhoria no tipo de acomodação do paciente e a 

contratação de profissional de sua preferência mediante o pagamento da respectiva diferença. 

Como já dito, ainda que tais mecanismos tenham sido implantados já há algum tempo 

na estrutura do Tribunal e estejam já ambientados na prática decisória da Corte, a doutrina 

questiona sua clareza em relação ao potencial de contribuição diante de um efetivo potencial 

de diálogo. Seria para atender a uma carência de informações ou há uma necessidade de 

legitimação das decisões por esta modalidade institucional? (VALLE, 2012). 

Se a convocação dos experts e diretamente interessados no tema se relaciona na 

maioria das vezes ao enfrentamento de questões factuais – como este caso das internações 

no SUS – a forma com que o STF estabelece os mecanismos de participação importam no 

resultado final do procedimento utilizado. Fatores como a impossibilidade de debate ou 

contradita, com a pura e simples agregação de informações verbais e escritas constituem 

algumas das críticas da prática do STF nestas oportunidades. A utilização de um tempo 

curto e de diversos atores parece muito mais orientada a uma lógica próxima de 

representação pacificadora, com a agregação de muitos e a qualidade de diálogo baixa. 

Ainda a falta de parâmetros para seleção de representantes que possam mapear o 

dissenso sobre determinado tema é recorrente àqueles que se debruçam sobre a prática de 

participação social no STF (VALLE, 2012). 

A exploração destas experiências, ainda que eivadas de críticas, servem 

principalmente para desmistificar o suposto cenário exclusivamente técnico no qual se 

construiria a decisão judicial, e a participação social alimenta e estimula o aprofundamento 

                                                 

176  Segundo informação do site do STF (2014), foram convocados, dentre outros, o Conselho Regional 

Medicina do Rio Grande do Sul, município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul e União, 

representada pelo ministro de Estado da Saúde, Arthur Chioro – e os inscritos por entidades 

representativas de usuários, entidades hospitalares e conselhos de Estado. Também falarão a respeito do 

tema a Procuradoria Geral da República, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), entre outros. 
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de um debate mais amplo. O feedback absorvido pelo Judiciário nas suas decisões, e 

posteriormente exteriorizado pelos seus julgados constituem um ciclo de debates sobre os 

temas trazidos177. 

Em linha de conclusão, no contexto brasileiro pode-se perceber diante de todo o 

exposto que ainda que se tenha uma blindagem constitucional que permita uma afirmação 

de neutralidade, é igualmente incisiva a influência de fatores políticos na tomada de 

decisão. 

Nos casos que envolvem omissão legislativa, cerne deste trabalho, percebe-se que a 

sensibilidade da sociedade se torna ainda maior, por serem temas com uma abertura 

interpretativa muito alta. Os limites de atuação pelo Judiciário nestes casos estão muito 

expostos, e apenas com a colaboração da sociedade e das instituições uma decisão bem 

tomada, com a abertura cognitiva própria, permite a incorporação que o pluralismo 

constitucional enseja. 

3.4 A PROPOSTA DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL NOS CASOS DE OMISSÕES 

LEGISLATIVAS 

Robert Dahl (2009), quando trata da atuação da Suprema Corte norte-americana 

como entidade formuladora de políticas nacionais, afirma que, assim como nas 

democracias estáveis, a política dos EUA é dominada por alianças relativamente coesas 

que duram por longos períodos. Excetuando-se os momentos de transição entre a 

desintegração e criação de novas alianças políticas, a Suprema Corte é “[...] 

inevitavelmente uma parte da aliança nacional dominante.” (p. 41). 

Além da adesão às lideranças políticas, a Suprema Corte americana possui uma 

“visível tendência de filiação imediata ou a médio prazo [...] ao sentimento popular 

dominante” (VALLE, 2012, p. 31), já que, ao contrário de pautar-se por uma livre atuação 

                                                 

177 “A retroalimentação entabulada pelos diálogos, em um sustentável equilíbrio constitucional, pode 

impulsionar também novas demandas políticas e legislativas, debatendo-se e delineando-se novas regras e 

práticas políticas de concretização constitucional. Todas as esferas de poder, enfim, concorrem e se 

expõem aos diálogos – seja aqueles travados com outras instâncias formais de poder, seja aquele que 

elege como interlocutor a sociedade.” (VALLE, 2012, p. 33). 
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contramajoritária, o Judiciário prefere, em temas de alta controvérsia moral, alinhar-se à 

maioria (BARNUM apud VALLE, 2012) 178. 

No Brasil, vê-se que a influência política das lideranças e da sociedade nas decisões 

do STF também é inegável. Além de ser alimentado pelo debate social e político, o STF é 

um importante ator na construção das políticas nacionais179 e partícipe ativo da agenda 

política. Principalmente nos casos suscitados de omissão legislativa, em que as matérias 

constitucionais são sensíveis à opinião pública e mais abertas à interpretação 

constitucional, são diversas as fontes que subsidiam seus pronunciamentos. Neste sentido, 

seria ilusório pensar que apenas por conter elementos de neutralidade e independência as 

decisões do STF permaneceriam restritas às amarras técnico-jurídicas. 

Porém, apesar desta inegável influência pela construção pública argumentativa 

sobre os temas ali ventilados, seus procedimentos decisórios raramente incorporam 

mecanismos de diálogo que viabilizem um debate mais apurado e transparente destas 

questões.  

No caso do direito de greve180; do pleito de aposentadoria especial do servidor 

público181 e, principalmente, no caso do aviso prévio proporcional, demonstram que a 

mobilização do STF em torno de compreender e integrar as discussões públicas travadas às 

técnicas e procedimentos decisórios é inexistente, ou se existe é muito precária. 

Neste último caso (MI n. 943), fica explícita a tentativa de elaboração da norma 

faltante de forma alheia à posição legislativa, já que nos debates que se seguem ao voto do 

relator os ministros deliberam livremente sobre os critérios a serem adotados para a 

concessão do benefício: 

                                                 

178  “Assim (e o argumento continua), em um país onde os direitos básicos são, em termos gerais, respeitados, 

não se pode esperar uma quantidade significativa de casos em que a Suprema Corte teve que se posicionar 

firmemente contra uma maioria formada por legisladores. Contudo, as maiorias podem, em raras ocasiões, 

se tornar ‘tiranas’. E quando isso ocorre, a Suprema Corte intervém.” (DAHL, 2009, p. 39). 
179  Em suma, o Judiciário pode influenciar os resultados das políticas públicas, tanto no momento da 

deliberação, quanto na hora da implementação, com uma variedade de possíveis estratégias: sinalizando 

as fronteiras permitidas para a alteração da política pública, sustentando-a e legitimando-a diante da 

possível oposição, atrasando uma decisão sobre uma determinada política e, assim, controlando a agenda 

de deliberação da política pública ou, até mesmo, alterando ou rejeitando a proposta após sua 

implementação (TAYLOR, 2007). 
180  Com decisão proferida nos MIs n. 670, 708 e 712, ocasião em que o STF decide por suprir a omissão com 

a aplicação da Lei n. 7.783/89 da iniciativa privada, aos servidores públicos, regulamentando o direito 

com efeito erga omnes. 
181  Julgado no MI n. 721, já que ante a prolongada mora legislativa no tocante à edição de lei complementar 

reclamada pela norma acima citada, decidiu pela aplicação das normas correlatas previstas no art. 57, §1º 

da Lei n. 8.213/91, normas próprias dos trabalhadores em geral (inclusive, com edição de Súmula 

vinculante que estabelece o procedimento-regra dos casos – Súmula Vinculante n. 33). 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Senhor Presidente, se 

Vossa Excelência me permite, nós temos um paradigma que, talvez, pudesse ser 

seguido. O paradigma é o próprio Projeto de Lei 112, de 2009, que tramita no 

Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que é de autoria do Senador 

Paulo Paim, e que está na Comissão de Constituição e Justiça. E nós sabemos 

que esse parlamentar é conhecido estudioso das questões trabalhistas. [...] 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) – Eu nem 

conhecia, mas coincide absolutamente com o que estou propondo. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - E nós até 

homenagearíamos o Congresso Nacional, porque não chocaríamos com aquela 

Casa de leis; apenas estaríamos nos antecipando à discussão e provisoriamente 

utilizando o mesmo parâmetro que está sendo proposto. (MI n. 943, p. 22-23). 

Além deste episódio, os casos trazidos para debate neste trabalho envolvendo a 

criação de municípios e Fundo de Participação dos Estados (FPE) demonstraram que a 

incorporação de uma dimensão dialógica na estrutura decisória do Tribunal tenderia a 

minimizar as perdas e embates que poderiam ocorrer se as decisões fossem tomadas sem a 

discussão conjunta com os grupos envolvidos. 

A diferença da dinâmica de tomada de decisão junto ao Tribunal, baseado em casos 

concretos, e no Legislativo, por meio de deliberação de questões macro, é um dos fatores 

que justifica a necessidade desta intersecção. A construção das decisões a respeito das 

políticas públicas e dos rumos das instituições brasileiras não é ato feito e acabado, mas um 

processo contínuo fruto da costura da convergência entre os atores deste processo182. 

A partir destes dados, a hipótese levantada na pesquisa é demonstrar que a 

utilização do método dialógico multilateral, já que englobante dos diversos atores 

envolvidos na formulação e execução das políticas nacionais, se apresenta como o mais 

adequado, por representar a opção mais tendente ao fortalecimento da legitimidade 

democrática e à supremacia da Constituição. 

Diante da jurisprudência recente, enfocada nos casos do FPE e criação de 

municípios, o Judiciário poderia ter tomado uma posição concretista mais forte e definido, 

em ambos os casos, os critérios para distribuição dos Fundos ou para a criação de 

municípios. Entretanto, o peso político de tais decisões e o impacto na equilibrada rede de 

                                                 

182  Como em todo debate acadêmico bipolar, essas duas visões são menos dicotômicas e mutuamente 

excludentes do que a perspectiva rígida e unidimensional oferecida pelos mais ferrenhos defensores de 

cada lado. De fato, há um meio-termo considerável, se não por outra razão, pelo fato de que a experiência 

política pós-autoritária tem sido marcada por uma evolução constante tanto das regras institucionais 

quanto dos atores envolvidos, o que sugere que ambos os lados podem ter tido razão em distintos 

momentos (TAYLOR, 2007). 
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interesses que sustenta a regulamentação de grandes orçamentos no país restaria fatalmente 

comprometida. 

Por este motivo, ao conceder prazo para a atuação legislativa, o STF de uma forma 

ainda tímida abriu espaço a uma construção conjunta da normal faltante, via demanda 

judicial e resposta parlamentar. Com a construção jurídica fruto destas decisões, 

parâmetros de atuação legislativa foram levantados, mas ainda a questão está longe de 

terminar, dado o contexto político complexo em que foram desenvolvidos os temas e dada 

a ausência de vontade política para normatização decorrente de uma problemática 

orçamentária. 

Não apenas nestes, mas nos mais diversos casos de omissão legislativa, dado o 

caráter híbrido – jurídico e político – na atuação do Tribunal, esta colaboração entre órgãos 

para a efetivação dos direitos é a mais indicada. A utilização de mecanismos formais de 

censura política já prevista na Constituição de 1988, ou, nos casos mais extremos, de 

definição de prazos, representam alternativa que já se demonstraram eficazes na sua 

experiência. 

Ainda, mecanismos informais de diálogo, como a suspensão de julgamento para dar 

ensejo à reflexão do Legislativo também se apresenta como alternativa viável. 

Caso haja uma omissão do legislativo na elaboração das normas, parece claro que 

este é o órgão que deveria ser instado a agir – e não desconsiderado o debate como sói 

ocorrer. A inclusão da sociedade civil e das instituições políticas tende a acrescentar no 

controle das decisões judiciais – como ampliação de um mecanismo de freios e 

contrapesos – e representa o reconhecimento da opinião pública nestas questões. 

Além dos argumentos relacionados à legitimidade das decisões, pode-se mencionar 

como fortalecimento da necessidade do uso de mecanismos de diálogo multilateral pelo 

STF a diferença da dinâmica de tomada de decisão junto ao Tribunal, baseado em casos 

concretos, e no Legislativo, por meio de deliberação. 

Claramente, a premissa de que a interpretação constitucional é mais bem entendida 

no Estado Democrático de Direito como um diálogo institucional, e não unilateral de 

pronunciamento judicial, se apresenta muito sólida diante dos argumentos supracitados, 

principalmente nos casos mencionados de omissão inconstitucional – cujo vácuo 

normativo é muito explícito, merecendo atenção especial (HARRIGER, 1998). 

Tendo em vista a importância e eficácia do mecanismo multilateral de reparação 

das omissões normativas, vê-se que a teoria do diálogo institucional possui como ponto de 
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partida evitar o excesso de ativismo judicial para, por fim, solucionar a omissão da melhor 

forma possível a suprir a deficiência que acomete direitos e garantias fundamentais. 

A simples previsão de um modelo de reparação unilateral de igualdade, nestes 

termos, é inapropriada por não satisfazer as exigências da realidade política nem uma 

adequada distribuição de funções entre os órgãos do Estado. Pode-se observar que, caso 

haja uma omissão do legislativo na elaboração das normas, parece claro que este é o órgão 

que deveria ser instado a agir – e não desconsiderado do debate como sói ocorrer183. 

Porém, a solução dialógica para estas questões não é de tão simples 

equacionamento. Há uma série de críticas que a doutrina coloca sobre o método. 

Primeiramente, o poder simbólico das palavras não deve ser negligenciado, 

principalmente quando se trata da implantação institucional de um mecanismo tão complexo 

quanto o diálogo. Como visto, há formas de diálogo e mecanismos diversos quanto à sua 

aplicação, assim como qualquer instituto também possui limites na sua efetivação. 

Afirmar a existência de um diálogo institucional entre o Parlamento e os Tribunais 

de certa forma é uma ferramenta retórica muito poderosa, como já disse Jean Leclair 

(2003, p. 420): “Usurpada, a metáfora do diálogo poderia servir como justificativa para 

uma reinterpretação da relação entre os poderes judiciário e legislativo que não 

necessariamente serviria aos interesses dos cidadãos.” 

Defensores do constitucionalismo cooperativo defendem, para fazer frente a esta 

crítica, que as esferas políticas devem permanecer como primeiro locus de deliberação 

sobre tomada de decisões políticas, notadamente nas áreas social e econômica. Diante de 

falhas do processo democrático (omissões e atrasos) o Judiciário estaria apto a agir por 

meio de um papel legítimo. Assim, nestas questões, ao assumir um papel catalisador para 

as iniciativas democráticas o Judiciário agiria de forma a fortalecer a democracia, sem 

comprometer o interesse social. 

Uma segunda crítica que pode ser feita à utilização de técnicas dialógicas diz 

respeito à sua inefetividade frente aos casos mais urgentes. Um exemplo que pode ser 

mencionado para ilustrar a complexidade do cenário da abertura ao diálogo é o famoso 

caso sul-africano Grootboom184 (apud FERRAZ, 2013, p. 144). Resumidamente, este caso 

                                                 

183 “Essa possibilidade de diálogo parece‑me factível e necessária, sobretudo em um dos âmbitos mais 

importantes do controle de constitucionalidade nos países em desenvolvimento: o controle de 

constitucionalidade por omissão, sobretudo no âmbito dos direitos sociais e das políticas públicas.” 

(SILVA, 2009, p. 220). 
184  Aqui, cumpre fazer uma importante observação para a confirmação da viabilidade da crítica por meio do 

caso “Government of Republic of South Africa and others v Grootboom and others”. O modelo 
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envolve um grupo de indivíduos sem teto que, ao reivindicar seu direito à moradia, 

previsto constitucionalmente, teve a demanda levada ao Tribunal Constitucional para 

aferição da “razoabilidade” das medidas do Estado para suprir a carência de moradia 

exposta no caso185. 

Tratando de um direito constitucionalmente assegurado, a Corte não chegou a 

ordenar ao governo como deveria atuar em uma política nem quais recursos deveria alocar 

para os sem-teto que pugnavam por acomodações adequadas imediatamente, mas tão 

somente declarou a inconstitucionalidade da situação de fato, indicando que o governo 

deveria providenciar uma política pública com medidas específicas que contemplassem 

pessoas em situação de emergência: 

Na opinião do Tribunal, a Constituição não criou um direito de ‘abrigo ou 

habitação imediatamente após a demanda’. Mas ela criou o direito a um 

‘programa coordenado e coerente, projetado para atender’ às obrigações 

constitucionais. A obrigação do Estado foi, portanto, de criar um programa desse 

tipo, incluindo as medidas razoáveis projetadas especificamente ‘para trazer 

alívio às pessoas que não têm acesso à terra, sem teto sobre suas cabeças, e que 

vivem em condições intoleráveis ou de crise’. (SUSTEIN, 2001, p. 10; tradução 

nossa) 186. 

A crítica à decisão da Corte se fortaleceu com a consequência do pronunciamento 

em longo prazo. Dez anos após esta decisão, a pleiteante do direito, Irene Grootboom, 

faleceu, ainda sem-teto, e a suposta ineficácia desta decisão se fixou no discurso 

judicializante de ativistas e acadêmicos dos direitos sociais (FERRAZ, 2013):  

                                                                                                                                                    

constitucional sul-africano serve de parâmetro ao brasileiro (principalmente neste caso mencionado) por 

sua semelhança e igual estruturação. Além de possuir uma Constituição recentemente estabelecida (1996), 

este documento possui um catálogo de direitos não somente com liberdades civis, mas pautado em 

direitos econômicos sociais e culturais, que podem ser aplicados diretamente pelo Poder Judiciário. 

Também, ao enumerá-los, a Constituição sul-africana se pauta pela primazia da “reserva do possível”, 

assim como em terras brasileiras, conforme seção 26: “Housing; (1) Everyone has the right to have access 

to adequate housing; (2) The state must take reasonable legislative and other measures, within its available 

resources, to achieve the progressive realisation of this right.” 
 

185  A Corte constitucional sul-africana afirma na sua decisão: “Um tribunal examinando a razoabilidade não 

inquirirá se outras medidas mais desejáveis ou favoráveis poderiam ter sido adotadas, ou se medidas 

públicas poderiam ter sido mais bem gastas. A questão é saber se as medidas que foram adotadas são 

razoáveis. É necessário reconhecer que uma ampla gama de possíveis medidas poderiam ser adotadas pelo 

Estado para cumprir suas obrigações. Muitas delas atenderiam à exigência de razoabilidade. Uma vez 

demonstrado que as medidas o fazem, este requisito é cumprido.” (GROOTBOOM, parágrafo 41, apud 

KAMGA; HELEBA, 2012, p. 96). 
186 “In the Court’s view, the Constitution did not create a right to ‘shelter or housing immediately upon 

demand.’ But it did create a right to a ‘coherent, co-ordinated programme designed to meet’ constitutional 

obligations. The obligation of the state was therefore to create such a program, including reasonable 

measures specifically designed ‘to provide relief for people who have no access to land, no roof over their 

heads, and who are living in intolerable conditions or crisis situations’.” (SUSTEIN, 2001, p. 10; tradução 

nossa). 
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Esse tipo de deferência judicial pelo Tribunal Constitucional ‘debilita os direitos 

dos pobres’. [...] os tribunais perdem a oportunidade de garantir a justiça social e 

recuam ao consolidar ‘técnicas jurídicas tradicionais’ que não podem levar à 

erradicação da pobreza. (KAMGA; HELEBA, 2012, p. 98). 

Apesar das críticas quanto à inefetividade da decisão, não fica claro qual modelo de 

decisão judicial teria resolvido a questão Grootboom. Seria apenas uma decisão concretista 

que daria solução ao impasse da questão de moradia no país? Se concedido aos 

demandantes deste caso, caberia extensão dos efeitos da decisão erga omnes aos demais 

cidadãos tipificados nesta condição? Uma política pública a pessoas em situação de rua 

realizada pelo Judiciário seria recebida pelos órgãos implementadores destes programas? 

Em opinião contrária, Cass Sustein (2001, p. 1) reforça a “extraordinária decisão” da 

Corte constitucional sul-africana, e aponta para um cenário ideal obtido com este precedente, 

em que a atuação judicial está pautada na efetivação de direitos, mas sem pretensões 

governamentais: “[...] pela primeira vez na história do mundo, uma Corte Constitucional 

iniciou um processo que poderia sem bem-sucedido no esforço de garantir esta proteção sem 

posicionar as Cortes em um papel gerencial inaceitável” (tradução nossa) 187. 

Segundo o autor, a previsão de direitos sociais nestas constituições não cria ou exclui 

o judicial enforcement (judicialização); são, portanto, os direitos sociais constitucionalizados 

direitos plenamente justiciáveis. Mas cabe às Cortes assumir uma postura mediana188, 

assumindo que direitos têm custos e devem ser realizados progressivamente (SUSTEIN, 

2001). Neste caso específico, o que a Corte fez, de forma correta, foi adotar um sistema 

jurídico-administrativo de direitos econômico-sociais (administrative law model of socio-

economic rights) ao constranger o Governo para agir sem requerer mais que o orçamento 

poderia cumprir, propondo um diálogo entre os poderes. 

Há uma infinidade de perguntas que são possíveis de serem postas diante da 

atuação do Tribunal unilateralmente. Porém, a flexibilidade da separação de poderes (tanto 

no Brasil, quanto na África do Sul – diante do caso apresentado) permite que uma 

abordagem caracterizada por um amplo processo de consulta a outros ramos do governo, 

                                                 

187 “[…] for the first time in the history of the world, a constitutional court has initiated a process that might 

well succeed in the endeavor of ensuring that protection without placing courts in an unacceptable 

managerial role.” (SUSTEIN, 2001, p. 1; tradução nossa). 
188  “An especially plausible concern with socio-economic rights is the difficulty, for courts, of steering a 

middle course between two straightforward positions: (a) the socio-economic rights are nonjusticiable and 

(b) the socio-economic rights create an absolute duty, on government's part, to ensure protection for 

everyone who needs them.” (SUSTEIN, 2001, p. 12). 
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especialista e instituições ligadas ao caso, e até mesmo partes e membros da população, 

seja efetivada antes da tomada de decisão pelo Tribunal. 

O uso da ferramenta do diálogo permite que nestes casos, mais que a busca de uma 

concretização unilateral dos direitos pleiteados, haja capacidade de responder a diversas 

questões periféricas que envolvem consequências econômicas e preocupações de direitos 

humanos. 

Conforme pôde ser visto ao longo do trabalho, há diversos modelos de interferência 

forte e substantiva do Judiciário na elaboração e execução de políticas públicas. Defende-

se aqui que não é a concessão de efeito concreto e imediato a única saída para este tipo de 

problemática, mas alternativas devem ser exploradas e estudadas para sua utilização pelo 

STF, que também possuem o potencial transformador e estruturas que permitem sua 

efetividade, podendo ser inclusive imediata. 

Sébastian Linares (2008a, p. 510) traz uma contribuição doutrinária para este tipo 

de impasse a respeito da possibilidade de “litígios de reforma estrutural”. Segundo o autor, 

o propósito dos litígios de reforma estrutural seria o de remover as condições estruturais de 

uma situação de fato que ameaça ou é contrária a algum valor constitucional. Coloca como 

opções a possibilidade de declaração de omissão legislativa e exortação do Congresso (ou 

Executivo) que em um prazo razoável seja ditada uma lei, regulamento ou plano de ação 

que antes não existia, visando ao diálogo. 

A essa determinação, a Corte pode fixar parâmetros gerais aos quais devem se 

sujeitar a autoridade, com um verdadeiro poder de agenda ao catalisar a atividade 

administrativa e impulsionar a atuação legislativa: 

O modelo de reforma estrutural transforma radicalmente a ideia tradicional de 

justiça e cria uma rota alternativa para o diálogo interinstitucional. Em vez de 

forjar uma comunicação dialética, em que as autoridades falam e agem 

separadamente em diferentes fases de tempo, o litígio de reforma estrutural cria 

as condições para o diálogo interinstitucional seja um processo colaborativo e 

continuado ao longo do tempo, começando antes das decisões das autoridades 

representativas (por exemplo, através de audiências públicas), continuando 

durante o processo de implementação (através de mecanismos de controle) e, em 

seguida, continua após de realizado o plano de governo (através de sanções e 

medidas corretivas singulares). Neste modelo, desta forma, o diálogo 

interinstitucional é ativado pela Corte, que assume apenas um papel catalisador 

para a mudança social. (LINARES, 2008a, p. 512; tradução nossa)189. 

                                                 

189 “El modelo de reforma estructural transforma radicalmente la idea tradicional de justicia y crea una vía 

alternativa para el diálogo interorgánico. En vez de forjar una comunicación dialéctica, en la que las 

autoridades hablan y actúan separadamente en distintas fases de tiempo, el litigio de reforma estructural 

crea las condiciones para que el diálogo interorgánico sea un proceso cooperativo y continuado en el 
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A judicialização destas questões inevitavelmente comporta um enfoque individual 

na imediatização da melhoria na prestação dos direitos do demandante, mas por ser de 

impacto social muito forte deve envolver os demais órgãos na prestação dessa tutela, por 

meio de mecanismos informais e formais de diálogo. 

Neste sentido, para não cair nas armadilhas de um diálogo meramente retórico, se 

requer primeiramente que cada uma das partes envolvidas ofereça, efetivamente, razões 

destinadas a convencer a outra parte. Assim, uma decisão judicial neste âmbito deve 

oferecer razões legítimas e racionalmente fundamentadas para contribuir ao debate. Pode-

se observar a importância do fortalecimento do diálogo intrainstitucional, com foco no 

diálogo entre os ministros do STF, como eixo para o melhor oferecimento de decisões 

judiciais que possam pautar o debate nos temas políticos190. 

Em segundo lugar, o diálogo tem que ser livre e centrado em razões objetivas. Para 

que o intercâmbio de opiniões não seja meramente retórico, é preciso que o contexto de 

inclusão e participação em pé de igualdade e com sociedade civil ativa seja alcançado. Se o 

Congresso detiver a última palavra, a fundamentação por detrás da tomada de decisões 

emana de um procedimento eminentemente democrático de representação política. Mas se 

a última palavra estiver com a Corte, a decisão que se adote deverá gozar de títulos 

democráticos mais fortes, centrados no estímulo do diálogo social mais ativo e na 

contribuição parlamentar aos casos ali colocados. 

Ao fomentar melhor suas razões de decidir, ao propor a atuação do Congresso, 

conceder prazo a esta atuação, propor plano de ações ou diretrizes a serem seguidas, o 

Judiciário não possui a última palavra, mas ao invés de debilitar a discussão democrática 

promove a deliberação interorgânica (LINARES, 2008a). 

                                                                                                                                                    

tiempo, que empieza antes de la toma de decisiones por parte de las autoridades representativas (por 

ejemplo, a través de audiencias públicas), sigue durante el proceso de ejecución (a través de mecanismos 

de monitoreo) y puede continuar después de llevado a cabo el plan de gobierno (a través de sanciones y 

remedios singulares). En este modelo, pues, el diálogo interorgánico es activado por la Corte, que asume 

sólo un papel de catalizador del cambio social.” (LINARES, 2008a, p. 512; tradução nossa). 
190 “Nessa visão a supremacia do Judiciário é referência que perde sentido, na medida em que a ideia-matriz – 

proteção a direitos – passa a envolver uma atuação necessariamente concertada entre ambos os poderes, 

cada qual deles responsável por uma dimensão de uma grande tarefa: a tarefa de guarda da Constituição. 

A melhor jurisdição constitucional, dentro dessa perspectiva, é a que se constrói a partir de relações de 

colaboração, que reconheçam uma necessária rearticulação entre essas instâncias – com maior ou menor 

contenção judicial –, conforme o conteúdo do direito m escrutínio.” (SILVA et al., 2012, p. 53). 
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Em terceiro lugar, a utilização destes mecanismos deve ser finalmente 

regulamentada. Sabidamente, no Brasil, os mecanismos formais e informais de diálogo já 

existem191, mas são utilizados de forma aleatória e “sob medida”. 

Além de uma Constituição que prevê o controle da omissão inconstitucional – 

seja pela via da ADO ou do MI, inclusive com a possibilidade de ajuizamento coletivo – 

com jurisprudência assentada a respeito da concessão de prazo aos órgãos responsáveis 

pela elaboração normativa (constituindo por si só mecanismos de interação entre os 

poderes), o Judiciário conta com ferramentas que possibilitam a tomada de decisão 

conjunta, ou ao menos fornecem subsídio indireto para o fomento desta preocupação. 

Pode-se citar o pedido de vista na sessão de julgamento192, o adiamento da 

sessão193 e até a possibilidade de convocação de audiências públicas com a participação 

de membros do Legislativo para a cooperação nos temas trazidos, sem contar a inclusão 

de participação social com a figura do amicus curiae. Porém, a existência destes recursos 

jurídicos decorrentes da prática do Tribunal e das formas que o Tribunal acabou por 

desenvolver para melhor decidir seus casos ainda não é satisfatória enquanto política 

institucional. 

Para que a utilização dos mecanismos de diálogo não seja apenas decorrência de 

uma jurisprudência ad hoc, mas se torne regra impositiva e clara, é necessário que a 

regulamentação dos mecanismos de tutela das omissões (os instrumentos do Mandado de 

Injunção e da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão) seja efetivada. A 

normatização destas e de outras ferramentas, tanto no que diz respeito aos procedimentos 

de participação efetiva e transparência quanto aos resultados da inclusão de tais 

procedimentos, é uma medida que gera transparência e controle dos atos judiciais na 

seara legislativa. 

                                                 

191 “Salvando los casos de Argentina, Brasil y Colombia, los intereses individuales generalizados que tienen 

un origen común en una ‘situación estructural’ de vulneración de derechos deben reclamarse a través de 

acciones individuales que, como mucho, pueden ser acumuladas en un mismo juicio” (LINARES, 2008a, 

p. 523). 
192 “Durante o julgamento coletivo, qualquer um dos juízes pode, a qualquer momento, decidir que precisa 

estudar melhor o processo, analisando-o com mais cuidado. A essa ação se dá o nome de ‘pedir vista’. 

Quando um magistrado pede vista do processo, o julgamento é interrompido e só será retomado quando o 

juiz terminar de estudar o caso e fizer a devolução do processo, que normalmente é acompanhado de seu 

voto por escrito.” (FALCÃO; HARTMANN; CHAVES, 2014, p. 89). 
193 No Mandado de Injunção n. 943, conforme pudemos explorar acima, o Ministro Gilmar Mendes se utiliza 

do adiamento da sessão como forma de diálogo: “Eu indicaria adiamento, tendo em vista razões várias, 

para que nós tentemos também produzir uma forma de consenso e busquemos até informações em relação 

a tantos projetos hoje existentes no Congresso, para que possamos apanhar.” (MI n. 943, p. 34). 
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A criação de novas fórmulas decisórias, conforme Ferraz (1986) já havia previsto 

na constituinte194, e a disciplina das atuais fórmulas já utilizadas pelo STF – como por 

exemplo, a melhor regulamentação dos prazos concedidos para elaboração normativa – 

só tende a ampliar a previsibilidade das decisões, a transparência na atuação judicial e 

parlamentar, a viabilidade de um controle desta atuação e a uma melhor relação entre as 

instâncias formais de poder, já que afastaria a sombra constante do ativismo e desrespeito 

à Separação de Poderes. 

A previsão de outras formas de pressão legislativa não mencionadas neste trabalho, 

como a possibilidade de um sobrestamento ou trancamento de pauta da Casa Legislativa195 

enquanto não definida a norma omissa, demonstra a infinidade de soluções que merecem 

atenção especial e deveriam ser debatidas pelo meio jurídico para a resolução dos casos de 

omissão. 

Se usada com sabedoria e bem disciplinada, a preocupação dialógica é mais 

sensível aos anseios dos cidadãos que o posicionamento unilateral, e permite a resolução 

de casos paradigmáticos mediante o enriquecimento do debate democrático. 

Em suma, qualquer referência ao uso de mecanismos de pressão política e diálogo 

entre as instâncias só parece factível se vinculado a uma melhor participação democrática e 

uma melhor tomada de decisões em questões de relevo nacional, notadamente nos casos 

que envolvem prestação de direitos sociais. Da mesma forma, a regulamentação no uso 

destas novas práticas, que já são incorporadas pela jurisprudência, só tende a ampliar o 

debate, legitimar a atuação do Tribunal e incrementar a qualidade das decisões nestes 

casos. 

 

 

 

 

                                                 

194 A partir do item 12 de seu artigo intitulado “Como constranger o legislador a legislar?”, Anna Cândida da 

Cunha Ferraz (1986) desconsidera a mera utilização de prazos como constrangimento eficaz e coloca 

como alternativa a utilização de sanções políticas ou de outra natureza, como a tipificação de inércia como 

“crime de responsabilidade”, a destituição da competência para emanação do ato normativo, assim como a 

edição do ato ad referendum do poder competente para revê-lo ou mesmo de transferência da competência 

para o Poder Executivo via regulamento com força de lei, dentre outras sugestões.  
195 A suspensão temporária de deliberação de matéria constante da pauta, em virtude da ocorrência de fato 

motivador, atualmente é utilizada nos casos de apreciação de medida provisória com prazo vencido (art. 

62, §6º da CF) ou projeto que tramita em regime de urgência (art. 64, §2º da CF). No art. 66, §6º a CF 

prevê o trancamento da pauta para apreciação do veto do Presidente da República. Também é chamada de 

sobrestamento de pauta, e gera a interrupção até que se remova o obstáculo que a colocou. 
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Quando “a imbricação entre liberdades fundamentais e tribunais, entre proteção de 

direitos e controle de constitucionalidade, é tida como uma conquista dos regimes 

democráticos contemporâneos” (MENDES, 2008, p. 10), o papel do Tribunal responsável 

pela última palavra em assuntos constitucionais é fundamental para a garantia da 

democracia, e seu estudo passa a constituir um fórum privilegiado de reflexões sobre as 

relações sociais. 

Neste sentido, ainda que tradicionalmente o Judiciário tenha ocupado a função 

contramajoritária, ao ser um fórum de garantia dos direitos das minorias e das liberdades 

fundamentais, atualmente as discussões sobre democracia deliberativa e o papel que cada 

vez mais este órgão possui na organização do Estado impõem uma nova percepção sobre 

suas funções e capacidades institucionais. 

Ao contrário do que ocorre com os poderes políticos, cuja argumentação em grande 

parte dos casos tem base moral, religiosa ou ideológica, no âmbito da decisão judicial esta 

base argumentativa cai por terra. O fundamento de legitimidade de sua atuação – 

essencialmente racional – combinado com a realidade política que as Cortes 

constitucionais passam a assumir no período pós-guerra, com todas as peculiaridades 

expostas neste trabalho, demonstram que as estruturas argumentativas e os procedimentos 

de tomada de decisão destas instâncias devem ser revistos, quando não reformulados. 

Conforme foi apresentado, no Brasil, além da atribuição outorgada ao Poder 

Judiciário da função de órgão controlador, a consolidação de um Estado de Bem-Estar 

Social pela Constituição de 1988 gerou no Brasil uma inflação de sua atuação em políticas 

públicas, assuntos de governança e processo legislativo. Acrescenta ao perfil 

constitucional, de base dirigente, a expressa previsão dos instrumentos do Mandado de 

Injunção e da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 

Apesar dos apontados vícios em seu processo decisório, a Corte Constitucional 

brasileira é tida hoje como o principal locus de discussão sobre questões sociais, 

econômicas, penais, de direitos humanos, e todos os temas que rondam o Congresso 
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Nacional. Portanto, a discussão e reflexão sobre a legitimidade democrática da jurisdição 

constitucional é imprescindível. 

Após a verificação do histórico e conceito das omissões inconstitucionais no Brasil 

e no mundo, e as características e padrões relacionados aos casos trazidos ao Supremo 

Tribunal Federal, foi possível perceber que a atuação deste Tribunal nas questões de 

omissão inconstitucional é paradigmática, seja pela diversidade de soluções com que o 

Tribunal oferece à sociedade, seja pelas propostas muitas vezes mal recepcionadas pelo 

órgão político responsável. 

A proposta de atuação conjunta para a colmatação das omissões legislativas entre 

STF e Congresso Nacional, casos mais frequentes no cenário nacional, se apresenta, neste 

contexto, como a resposta mais indicada para as situações apresentadas. 

Os objetivos propostos pela inclusão de uma teoria dialógica têm muito a 

acrescentar no modelo brasileiro, tais como (i) a garantia de direitos; (ii) balanceamento 

entre majoritarianismo e a questão democrática; (iii) construção de um processo 

deliberativo quanto ao conteúdo dos direitos compatível com a complexidade a eles 

inerentes nas questões difíceis; e (iv) prevenção à prática judicial ativista, como se pôde 

perceber dos casos trazidos (SILVA et al., 2012). 

Seja por mecanismos informais de diálogo pela conversação (ou pela classificação 

exposta, diálogo cooperativo) ou por mecanismos formais (por meio da censura política já 

prevista na Constituição de 1988, ou, nos casos mais extremos, de definição de prazos, 

alternativa comumente adotada pelo STF em diversas ocasiões) a mais alta Corte brasileira 

deve incorporar argumentos e municiar escolhas que sejam legítimas a toda a população. A 

incorporação de práticas dialógicas, observa-se, seria mais bem realizada se por meio de 

uma regulação legislativa formal, em outras palavras, por meio de uma lei ordinária 

regulamentadora do Mandado de Injunção e da Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão. 

Principalmente nos casos de Mandado de Injunção que, como visto, não possuem 

disciplina apropriada na Constituição, gerando o ruído na doutrina e jurisprudência quanto 

a seu alcance, a regulamentação de sua eficácia tende a compor os interesses legislativos e 

judiciais nestes casos, além de sedimentar a atuação do Tribunal como já vem sendo feita 

(principalmente quanto à concessão de prazo para atuação do órgão omisso) e instaurar 

novos mecanismos de cunho dialógico entre os poderes. 

Ao que parece, além da importância de uma deliberação externa que seja eficaz – 

entre poderes e entre Corte e sociedade – que já vem sendo implementada pelo STF, no 
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desenvolvimento das audiências públicas e outros mecanismos, a deliberação 

interinstitucional também merece atenção especial. 

A deliberação interna (entre os ministros) assume papel não menos importante, já 

que a opinião externada por este órgão deve ser clara, objetiva e institucional – e, sempre 

que possível – única. Esse é o papel da deliberação interna, que no Brasil ainda constitui 

alvo de críticas quanto à forma de tomada de decisões no STF. 

A assunção de que o modelo estático de controle de constitucionalidade e 

supremacia da Constituição – por meio da interpretação das Cortes – sejam dogmas do 

constitucionalismo moderno é equivocada e deve ser repensada para que os casos de 

omissão inconstitucional tenham maiores subsídios de resolução, pautados numa cultura de 

cooperação institucional e rejeição de uma cultura de “última palavra” da Corte. 

A fuga da política, a fuga do embate de ideias e percepções, a fuga da riqueza que 

as visões das diversas instâncias de poder possuem, normalmente decorrente do depósito 

dos valores mais sensíveis da comunidade política a uma suposta ordem racional jurídica - 

o STF - pode se transformar numa opção que mais fragiliza que reforça a democracia. 

A utilização de mecanismos formais e informais de diálogo, de forma racional, 

esquematizada e institucionalizada, permite que a composição dos interesses e valores da 

comunidade sejam privilegiados. Pode-se indicar, neste estudo, que este é o tom que 

deveria imperar no debate jurídico e institucional brasileiro, principalmente na análise de 

casos de omissão inconstitucional legislativa como se buscou fazer. 
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ANEXOS 

ANEXO A – RELAÇÃO DOS 323 ACÓRDÃOS EXAMINADOS 

ADI1387 MC ADI-MC267 MI448 MI-AgR1011 MI-AgR335 MI-AgR986 

ADI1442 ADI-MC2700 MI457 MI-AgR111 MI-AgR342 MI-AgR-

AgR1391 

ADI1810 ADI-MC525 MI462 MI-AgR1169 MI-AgR3428 MI-AgR-

ED1039 

ADI19 ADI-MC526 MI468 MI-AgR1229 MI-AgR345 MI-AgR-

ED1061 

ADI2061 ADI-MC529 MI470 MI-AgR1231 MI-AgR3489 MI-AgR-

ED1304 

ADI2240 ADI-MC652 MI472 MI-AgR1320 MI-AgR3583 MI-AgR-

ED1583 

ADI23 ADI-QO1830 MI475 MI-AgR1331 MI-AgR3680 MI-AgR-

segundo1008 

ADI2481 ADI-QO1836 MI477 MI-AgR1336 MI-AgR3712 MI-AgR-

segundo2738 

ADI2486 ADI-QO2162 MI485 MI-AgR1339 MI-AgR372 MI-AgR-

segundo3215 

ADI2490 MI102 MI498 MI-AgR1463 MI-AgR375 MI-ED1038 

ADI2491 MI107 MI506 MI-AgR1467 MI-AgR3875 MI-ED1190 

ADI2492 MI1083 MI507 MI-AgR1481 MI-AgR3881 MI-ED1194 

ADI2493 MI114 MI516 MI-AgR1517 MI-AgR3895 MI-ED1208 

ADI2495 MI135 MI539 MI-AgR152 MI-AgR3983 MI-ED1286 

ADI2496 MI144 MI542 MI-AgR1525 MI-AgR403 MI-ED1477 

ADI2497 MI168 MI543 MI-AgR153 MI-AgR415 MI-ED2068 

ADI2498 MI183 MI545 MI-AgR1545 MI-AgR44 MI-ED2133 

ADI2503 MI188 MI562 MI-AgR1571 MI-AgR4528 MI-ED2213 
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ADI2504 MI20 MI58 MI-AgR1596 MI-AgR4551 MI-ED2745 

ADI2506 MI204 MI582 MI-AgR1644 MI-AgR4580 MI-ED2859 

ADI2507 MI211 MI584 MI-AgR1656 MI-AgR4643 MI-ED2924 

ADI2508 MI219 MI585 MI-AgR1675 MI-AgR4771 MI-ED3840 

ADI2509 MI232 MI587 MI-AgR175 MI-AgR4831 MI-ED5061 

ADI2510 MI233 MI588 MI-AgR1832 MI-AgR4842 MI-ED5088 

ADI2511 MI241 MI589 MI-AgR1841 MI-AgR4919 MI-ED5392 

ADI2512 MI263 MI593 MI-AgR1846 MI-AgR5162 MI-ED742 

ADI2516 MI269 MI598 MI-AgR1898 MI-AgR5390 MI-ED743 

ADI2517 MI2693 MI605 MI-AgR1909 MI-AgR5433 MI-ED877 

ADI2518 MI278 MI611 MI-AgR1929 MI-AgR554 MI-ED897 

ADI2519 MI283 MI616 MI-AgR1967 MI-AgR5637 MI-ED-

AgR3876 

ADI2520 MI284 MI621 MI-AgR2075 MI-AgR5700 MI-ED-

ED2180 

ADI2524 MI292 MI624 MI-AgR2123 MI-AgR575 MI-ED-

ED4736 

ADI2525 MI296 MI626 MI-AgR2140 MI-AgR59 MI-ED-

segundos829 

ADI297 MI306 MI627 MI-AgR2152 MI-AgR590 MI-MC197 

ADI3235 MI311 MI628 MI-AgR2182 MI-AgR592 MI-MC-

AgR195 

ADI3276 MI316 MI670 MI-AgR2195 MI-AgR595 MI-QO110 

ADI3303 MI32 MI685 MI-AgR2228 MI-AgR60 MI-QO14 

ADI3316 MI322 MI689 MI-AgR2247 MI-AgR600 MI-QO157 

ADI3489 MI323 MI695 MI-AgR2283 MI-AgR609 MI-QO158 

ADI361 MC MI347 MI701 MI-AgR2286 MI-AgR634 MI-QO16 

ADI3682 MI356 MI702 MI-AgR237 MI-AgR641 MI-QO176 

ADI3689 MI36 MI703 MI-AgR2407 MI-AgR646 MI-QO2 
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ADI4414 MI361 MI708 MI-AgR2437 MI-AgR698 MI-QO326 

ADI480 MI369 MI712 MI-AgR2518 MI-AgR751 MI-QO352 

ADI875 MI384 MI721 MI-AgR254 MI-AgR765 MI-QO395 

ADI877 MI388 MI725 MI-AgR2590 MI-AgR766 MI-QO444 

ADI889 MI4 MI73 MI-AgR274 MI-AgR772 MI-QO5 

ADI-MC1063 MI414 MI758 MI-AgR2806 MI-AgR79 MI-QO51 

ADI-MC1146 MI420 MI788 MI-AgR2889 MI-AgR81 MI-QO571 

ADI-MC1439 MI424 MI795 MI-AgR2934 MI-AgR855 MI-QO608 

ADI-MC1441 MI426 MI943 MI-AgR304 MI-AgR856 MI-QO635 

ADI-MC1458 MI430 MI95 MI-AgR3081 MI-AgR899 MI-QO7 

ADI-MC2381 MI438 MI99 MI-AgR3318 MI-AgR919 MI-QO74 

 MI447 MI-AgR1007 MI-AgR3322 MI-AgR940 MI-QO97 
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ANEXO B – RELAÇÃO DOS 80 ACÓRDÃOS PROCEDENTES 

MI219 MI470 MI1083 ADI-MC2700 ADI2506 ADI4414 

MI232 MI485 MI20 ADI-MC652 ADI2507 ADI2240 

MI278 MI542 MI472 ADI2061 ADI2508 ADI3235 

MI283 MI543 MI670 ADI2481 ADI2509 ADI3276 

MI284 MI562 MI695 ADI2486 ADI2510 ADI3316 

MI323 MI584 MI708 ADI2490 ADI2511 ADI3489 

MI361 MI585 MI712 ADI2491 ADI2512 ADI3682 

MI369 MI587 MI758 ADI2492 ADI2516 ADI3689 

MI384 MI588 MI788 ADI2493 ADI2517 ADI875 

MI430 MI611 MI795 ADI2496 ADI2518 ADI889 

MI438 MI621 MI943 ADI2497 ADI2519  

MI447 MI721 MI-AgR2123 ADI2498 ADI2520  

MI448 MI95 MI-AgR2140 ADI2503 ADI2524  

MI457 MI-AgR-

segundo1008 

ADI-MC2381 ADI2504 ADI2525  

 


