
REVISTA DO LEGISLATIVO 35

fotos: Ricardo Barbosa

A Constituição Federal determinou a concentração de

competências na União, mas não é pequeno o espaço que as

casas legislativas têm para aprovar leis. No entanto, constata-

se o descompasso entre as possibilidades de produção

legislativa e os resultados alcançados. O controle judicial da

constitucionalidade das normas tem revelado, ainda, deslizes

no exercício dessa função. Os órgãos de representação popular

têm a reserva da lei e, se os outros Poderes não podem

apropriar-se desse papel, também o Parlamento não deve

abdicar de seu dever ou exercê-lo à revelia da Constituição.
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fensores, que sustentavam a neces-
sidade de aprofundar-se ao máximo a
democracia, seja pela garantia da par-
ticipação do povo e valorização da re-
presentação popular na elaboração
das leis, seja pela inversão da lógica
histórica do federalismo brasileiro,
cuja origem centrífuga informou sem-
pre a concentração de poderes na
União Federal.
Com efeito, relativamente ao pri-

meiro ponto, avultam, no Texto Cons-
titucional de 1988, exemplos de afir-
mação do postulado da proteção da
reserva de lei, em sentido formal e
material, ao Parlamento da Nação.
Nessa linha, há o regime do artigo 68
acerca das leis delegadas, muito mais
restritivo que o da Carta Política
revogada. Destacável, igualmente, a
inédita previsão da possibilidade de o
Congresso Nacional sustar os atos
normativos por meio dos quais o Po-
der Executivo exorbite do seu poder
de editar regulamentos ou dos limites
da delegação legislativa, insculpida no
inciso V do artigo 49.
Da mesma forma – como a coroar

e efetivar, no período de transição,
toda a principiologia constitucional de
afirmação da supremacia do Parlamen-
to em matéria de edição de norma ino-
vadora do ordenamento jurídico – des-
pontam as regras do artigo 25 do Ato
das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias (ADCT), que tanto revoga os
dispositivos legais anteriores que con-
trariem a nova ordem jurídico-consti-
tucional em matéria de delegação
normativa do Congresso Nacional
para o Poder Executivo como define
os efeitos dos proscritos decretos-leis
não apreciados pelo Congresso Nacio-
nal até então.
Nesse contexto, é de certa forma

pacífico que as medidas provisórias

constituíram um contrassenso no mo-
delo constitucional democrático. Con-
quanto adequado ao sistema de go-
verno parlamentarista que constava
dos primeiros projetos apreciados na
Assembleia Constituinte, tal instituto
sobreviveu à alteração dos rumos polí-
ticos dos trabalhos – que redundou na
permanência do presidencialismo –,
como sucedâneo do decreto-lei no
novo Texto Constitucional.
A história mostra quão desastro-

sa foi a opção constituinte para a har-
monia entre os Poderes, a qual pode-
ria ter sido evitada se a interpretação
dada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) ao disposto na redação original
do artigo 62 prestigiasse a possibili-
dade de sindicarem-se a relevância e
a urgência como requisitos de valida-
de das medidas provisórias excepci-
onalmente adotadas pelo presidente
da República. Louve-se, a propósito,
a firme decisão de constituintes dos
Estados membros – como os minei-
ros – de não reproduzirem, nas res-
pectivas Constituições, a inserção
dessa abominável espécie, que cons-
ta no rol dos veículos normativos com-
ponentes do processo legislativo fe-
deral (art. 59).
Concernentemente ao segundo

ponto sob exame – o do Estado Fede-
ral instituído em 1988 –, há que se
fazer análise multifacetária. Inicialmen-
te, sobressai do Texto Constitucional
a afirmação da autonomia político-ad-
ministrativa dos entes federados, com
a elevação dos Municípios e do Dis-
trito Federal à condição de unidades
políticas integrantes da Federação, ao
lado dos Estados e da União (arts. 1º
e 18).
Essa autonomia se traduz especial-

mente na capacidade de cada uma des-
sas unidades federadas produzir um

Passados 20 anos da promulga-
ção do Texto Constitucional da Repú-
blica Federativa do Brasil de 1988 –
de que resultou “o mais bem-sucedi-
do empreendimento institucional da
história brasileira de todos os tempos:
o Estado Democrático de Direito e de
Justiça”1 –, configura-se a ocasião pro-
pícia a uma análise, entre outras, so-
bre a potencialidade estabelecida pelo
momento constituinte para que fosse
recomposta a capacidade de legislar
dos parlamentos e a realidade revela-
da nestas duas décadas de re-
constitucionalização do País.
Relembre-se, primeiramente, que

os trabalhos de elaboração de uma
nova constituição para o Brasil se de-
senvolveram sob o influxo de inúme-
ras bandeiras políticas e ideológicas
e de interesses os mais diversos, quer
institucionais, quer privados ou
corporativos.
Uma das expectativas marcantes

era a de que se restabelecesse a har-
monia entre os Poderes, mediante,
sobretudo, a redução da hipertrofia da
função legiferante exercida pelo Po-
der Executivo, recrudescida não ape-
nas pelos atos institucionais baixados
pelo regime militar, como também pelo
uso excessivo dos decretos-leis.
Outro desejo merecedor de des-

taque era o de que fosse finalmente
alcançado o equilíbrio federativo, por
meio da distribuição de competên-
cias entre os entes federados segun-
do critério de proporcionalidade que
assegurasse a outorga tanto dos
meios materiais para o desempenho
das tarefas administrativas quanto da
legitimidade para a normatização res-
pectiva.
Como é sabido, essas duas plata-

formas institucionais não lograram o
êxito imaginado por aqueles seus de-
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veículo normativo de natureza consti-
tucional – no sentido de instituidor da
sua auto-organização – promulgado
pelo Parlamento respectivo. Ainda que
o legislador constituinte tenha alcu-
nhado de Lei Orgânica esse veículo,
ao referir o Distrito Federal e os Mu-
nicípios – e que tal fato venha, por
muitos, sendo considerado relevante
para estremá-lo da Constituição Es-
tadual – , a verdade é que, do ponto
de vista ontológico, Lei Orgânica e
Constituição Estadual em nada dife-
rem entre si: são promulgadas pelas
casas legislativas respectivas  e, pois,
sem a sanção do chefe do Poder Exe-
cutivo, em prazo predeterminado e sob
quórum qualificado (arts. 25, 29 e 32,
além do art. 11 e parágrafo único do
ADCT). Os limites de atuação des-
se poder constituinte decorrente se
encontram nos princípios da Cons-
tituição Federal (para os Estados e
o Distrito Federal) e no disposto na
Constituição Federal e na Constitui-
ção do respectivo Estado (para os
Municípios).
A identificação dos campos aber-

tos à produção normativa dos parla-
mentos locais decorre, naturalmente,
da repartição de competências entre
os integrantes da Federação para le-
gislarem e atuarem administrativamen-
te, constante da Constituição Fede-
ral. Nesse aspecto, o resultado dos
trabalhos constituintes de 1987/1988
revela ainda um federalismo mitigado,
em que a concentração de competên-
cias no âmbito da União é de tal en-
vergadura que as decisões estrutu-
rantes muito pouco levam em conta as
realidades locais, ao arrepio do prin-
cípio da subsidiariedade, que infor-
ma, por exemplo, a União Europeia,
onde o exercício do poder central
somente se legitima à medida que o

ente local se revela incapaz de se
autodeterminar.
Basta um exame perfunctório do

extenso rol das competências
legislativas privativas da União,
insertas no artigo 22, para se confir-
mar o acima asseverado. Aos Municí-
pios se lhes assegura a disciplina
normativa em assuntos de interesse
local, ainda assim mediante respeito,
se existir, à legislação federal e à es-
tadual (art. 30, I e II). Aos Estados só
se reservam as competências
legislativas de que não sejam titula-
res, por atribuição expressa, a União
e os Municípios (§ 1º do art. 25), além
da competência concorrente, cujo
exercício pleno se subordina à inér-
cia do legislador federal (art. 24 e
§§). O Distrito Federal, mercê de
sua anfíbia natureza, cumula os po-
deres normativos estaduais e mu-
nicipais (§ 1º do art. 32).
Independentemente dessas limita-

ções, reconheça-se não ser pequeno
o espaço aberto às casas legislativas
para atuarem na sua função precípua,
que é a de aprovar leis. Além da sen-
sibilidade para alcançar os anseios
populares e as necessidades adminis-
trativas, exige-se suporte técnico im-
prescindível para traduzir aqueles e
estas em textos normativos capazes
de influir positivamente na realidade
da vida das pessoas, seus destinatá-
rios. O desafio, pois, não é menor,
máxime para as câmaras municipais,
em face das conhecidas dificuldades,
de variada ordem, por que passa a
representação popular local.
Ao longo destes últimos 20 anos,

contudo, o que se tem percebido é um
descompasso entre as auspiciosas
possibilidades de produção legislativa
efetiva pelos parlamentos e os resul-
tados a que se chega.
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tentava-se a necessidade de avançar,
criativamente, pelos espaços abertos
pela técnica dos poderes reserva-
dos, preferindo-se sempre o forta-
lecimento da autonomia do Estado
membro, vis-à-vis os demais entes
federados, e do Poder Legislativo,
em face dos outros Poderes, espe-
cialmente o Executivo.
A interpretação dos tribunais, po-

rém, ao menos na fase imediata, se
assentou sobre jurisprudência
amadurecida no regime constitucio-
nal anterior e, pois, impregnada de
autoritarismo nas relações entre as
unidades da Federação ou entre os
Poderes. Não foi sensível às mudan-
ças esperadas pela instituição do Es-
tado Democrático de Direito, o que
redundou na declaração de inconstitu-
cionalidade de inúmeros dispositivos
normativos – alguns inseridos no cor-
po das próprias constituições estadu-
ais e das leis orgânicas municipais –,
a pôr em dúvida a conveniência de se
insistir nessa linha que já recebera a
poda do controle judicial.
O que se tem visto, entretanto, ao

contrário do que recomendava a pru-
dência, é um recrudescimento da pro-
dução de emendas constitucionais e
de leis que não se compatibilizam com
a Constituição Federal, pelo menos se-
gundo a interpretação que lhe dão a
Suprema Corte e os tribunais de Jus-
tiça, estes no exercício do controle
difuso de constitucionalidade. À cen-

sura feita ao desrespeito às regras de
iniciativa legislativa privativa (art. 61,
§ 1º), por exemplo, respondeu-se com
a inserção de normas no corpo – per-
manente ou até mesmo, em alguns ca-
sos, “transitório” – das  constituições
estaduais ou das leis orgânicas, como
se tal medida tivesse o condão, por si
só, de imunizar a crítica judiciária. Ao
contrário, a insistência no propósito,
pelo caminho enviesado, agride o Di-
reito e desqualifica o fim e o meio.
O quadro revela que, no âmbito do

Congresso Nacional, as inconstitucio-
nalidades se produzem ou na omissão
legislativa ou na incompatibilidade
material, ao passo que, no âmbito dos
parlamentos estaduais e municipais,
os vícios se reproduzem também na
incompatibilidade formal.
É hora, parece, de refletir. De re-

pensar a posição em que hoje se en-
contra a função primordial dos parla-
mentos – a de elaborar as leis – , a fim
de lhe resgatar o significado para o
Estado Democrático de Direito. Este
pressupõe a supremacia constitucio-
nal, a harmonia entre os Poderes, mas,
essencialmente, a reserva da lei em
sentido formal e material aos órgãos
de representação popular. Usurparem
os outros Poderes desse papel do
Parlamento; abdicar o Legislativo des-
se poder-dever – ou exercê-lo à reve-
lia dos postulados constitucionais –;
tudo isso avilta a democracia, que pre-
cisa ser respeitada e defendida.

No âmbito do Congresso Nacio-
nal – além das contingências de or-
dem política e ética –, as medidas pro-
visórias têm-se revelado pernicioso
entrave ao desenvolvimento regular
do processo legislativo, mesmo de-
pois de emendas constitucionais que
procuraram reduzir o poder do presi-
dente da República de usurpar, por
esse instrumento, a função parlamen-
tar. Ao lado disso, o controle judicial,
sobretudo mediante ações diretas de
inconstitucionalidade perante o STF,
tem tangenciado a produção legisla-
tiva na esfera federal, ainda que, na
maior parte das vezes, atue o
guardião da Constituição como legis-
lador negativo, apenas retirando do
mundo jurídico a lei incompatível com
a Constituição.
Exceção foi o julgamento pelo STF

de mandado de injunção, por meio do
qual declarou a mora do Congresso
Nacional em editar lei disciplinando o
direito de greve do servidor público.
Nesse caso, como a inércia parlamen-
tar já se revelara inaceitável, determi-
nou o órgão de cúpula do Poder Judi-
ciário que se observassem os dispo-
sitivos cabíveis previstos na lei de gre-
ve dos trabalhadores em geral.
O controle judicial de constitucio-

nalidade dos atos normativos tem re-
velado, igualmente, um preocupante
deslize no exercício da função
legislativa pelas casas parlamentares,
quer estaduais, quer municipais.
É possível notar que, com a pro-

mulgação da Constituição de 1988,
os processos constituintes estaduais
se instalaram com claro propósito de
afirmação do federalismo, o que
ensejou a promulgação de textos
constitucionais que interpretaram
com parcimônia os limites estabele-
cidos pela Constituição Federal. Sus-

Nota

1 A feliz observação é do professor José Maria

Almeida Martins Dias, no discurso profe-

rido na Ordem dos Advogados do Brasil

(OAB), seção de Minas Gerais, em 10 de

agosto de 2009, por ocasião das come-

morações do cinquentenário de formatura

dos bacharéis em Direito de 1959 pela

UFMG e pela PUC Minas.
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