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Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que
promete aventura, poder, alegria, crescimento,
autotransformação e transformação das coisas em
redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo
o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que
somos. A experiência ambiental da modernidade
anula todas as fronteiras geográﬁcas e raciais, de
classe e nacionalidade, de religião e ideologia:
nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade
une a espécie humana. Porém, é uma unidade
paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos
despeja a todos num turbilhão de permanente
desintegração e mudança, de luta e contradição, de
ambigüidade e angústia. Ser moderno é fazer parte
de um universo no qual, como disse Marx,
“tudo o que é sólido desmancha no ar”
(BERMAN, 1986, p. 15).

controle.indb 9

24/2/2010 16:58:26

controle.indb 10

24/2/2010 16:58:26

APRESENTAÇÃO

Renato Gugliano Herani nos brinda, em Controle de Constitucionalidade das Leis Pré-Constitucionais, com um trabalho abrangente e crítico
acerca da chamada “Teoria da Recepção”, que compreende a “ﬁltragem
constitucional” da legislação pretérita à nova ordem constitucional.
Sua abordagem aﬁgura-se conspícua tanto por explorar as diversas
teses existentes acerca da natureza da relação entre atos normativos supostamente anacrônicos e a novel ordem jurídica, como também por imiscuir-se
nas múltiplas dimensões e possibilidades envolvendo o temário da (não)
recepção de atos normativos pré-constitucionais.
No que se refere às teses doutrinárias existentes sobre as conseqüências possíveis e decorrentes do advento de uma nova ordem constitucional,
tomando para análise a legislação preexistente, apresentam-se as seguintes
hipóteses de trabalho: i) invalidação, em decorrência do surgimento de vício
de inconstitucionalidade superveniente; ii) revogação, por conta de uma
sucessão intertemporal entre atos normativos; iii) revogação qualiﬁcada,
por inconstitucionalidade, tendo em vista a relação de contrariedade entre
o seu conteúdo e a novel ordem constitucional; iv) inexistência do ato
normativo pretérito, que seria, nessa medida, desconstituído pelo comando
constitucional sucessivo.
Todas essas visões do fenômeno são minuciosa e criticamente exploradas,
de forma que os referenciais teóricos que as sustentam são colocados a prova
e as eventuais incongruências existentes sublinhadas e confrontadas.
Saliente-se, ainda, que a obra Controle de Constitucionalidade das Leis
Pré-Constitucionais não se restringe a uma percepção técnico-procedimental
do modelo concentrado e abstrato de constitucionalidade. Embora explore,
densamente, aspectos conceituais – “a doutrina constitucional empregaria a
expressão recepção de maneira semanticamente adequada?”; “é conceitualmente adequada a referência ao termo revogação?” – e procedimentais – “é
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tecnicamente pertinente resolver os conﬂitos entre normas hierarquicamente
distintas com base em critério de resolução temporal?” –, o autor amplia os
limites de seu enfoque ao temário, correlacionando a jurisprudência defensiva
do STF quanto à amplitude constitucional das ações de controle abstrato à
própria reticência pretoriana em assumir um papel de efetiva consolidação
da Constituição.
Seu ponto de partida não é, portanto, exclusivamente técnico, mas
igualmente prático e axiológico (daí a aﬁrmação do autor de que a postura
por ele adotada é tridimensional). Há conseqüências práticas inegáveis da
opção – pretorianas, especialmente – por uma ou outra visão acerca da nãonovação – sendo a principal, mas não a única, o (não) cabimento de ação de
controle de constitucionalidade em face de ato normativo pré-constitucional.
Esta premissa, atrelada à (não) efetivação substancial da Constituição ou
da função estruturante do STF, contribui para a análise crítica que o autor
proﬁcuamente desenvolve – principalmente nos capítulos 7 e 8, enriquecendo
o produto ﬁnal, ora consolidado neste precioso livro.
Ainda quanto à abordagem crítico-panorâmica do temário da recepção
legislativa, merece destaque o seu enfoque contemporâneo quanto à conﬁguração do sentido de recepção e que perpassa pela crítica conceitual que
esboça. Renato esposa a recepção como efetiva novação legislativa. A nova
Constituição não promove, por meio da recepção, uma simples e singela
hospedagem passiva de atos normativos pretéritos. Proporciona, para além
disso, por meio de um “processo legislativo abreviado”, para usar a idéia
kelseniana, a renovação da norma submetida a este procedimento, em face
do recém-estabelecido parâmetro constitucional, sem que seja criada uma
impertinente lacuna jurídica ou um déﬁcit de compatibilidade (afasta-se,
pois, o possível anacronismo de normas mais “idosas”).
Sua visão acerca do escopo da recepção, enquanto possibilidade de
renovação da norma preexistente, a despeito da estabilidade de seu enunciado
lingüístico, ﬁnda por consolidar uma salutar “renovação” tanto na forma
com que se estuda o fenômeno do controle de constitucionalidade das leis
pré-constitucionais quanto em sua profundidade.
Neste ponto, questões pouco exploradas pela doutrina pátria recebem a
oportuna e clínica atenção do autor, em especial nos capítulos 5 e 6 desta obra.
É o caso da presunção de constitucionalidade de normas pré-constitucionais
(ou, nos termos do autor, a compatibilidade internormativa presumida). É
também o caso da (im)possibilidade de novação de normas pré-constitucionais
inválidas perante a Constituição sob a qual foram originadas, bem como da
incompetência legislativa superveniente, na qual a Constituição atual altera
o rateio de competências legislativas entre os entes federativos, em relação
à Constituição pretérita.

controle.indb 12

24/2/2010 16:58:26

APRESENTAÇÃO

13

A análise de questões pouco exploradas por Renato, cumpre ressaltar,
não incorre em problematizações puramente teóricas. Isso pode ser constatado,
dentre outros exemplos, com a hipótese da novação de lei pré-constitucional
posteriormente incompatível com a ordem constitucional em face de alteração
constitucional formal superveniente.
Ademais, seu estudo e abordagem são usualmente alicerçados por referências a casos práticos, como o fez, por exemplo, com relação à questão
do monopólio dos correios, objeto da ADPF 46-7/DF. Nesta, mais precisamente no voto do Min. Marco Aurélio, tratou-se diretamente do tema, uma
vez que a Lei do Serviço Postal – Lei n. 6.538/1978, na visão do Ministro
em apreço, a despeito de sua compatibilidade com a versão original da
Constituição de 1988, seria incompatível com a Constituição, em razão das
reformas constitucionais perpetradas após 1995 – as reformas que compuseram a denominada reforma gerencial do Estado.
Sendo assim, ainda que haja capítulos especíﬁcos – 7 e 8 – sobre a
abordagem jurisprudencial da novação legislativa, capítulos de viés mais
analíticos são salutarmente complementados pela prática constitucional do
STF.
Desta feita, sua obra destina, igualmente, detida análise ao enfoque
pretoriano à matéria e, especialmente, à conseqüente (in)viabilidade de o
procedimento de reconhecimento da compatibilidade dos atos normativos
pré-constitucionais ser promovido pela principal ferramenta, ao menos em
termos de recorrência, do modelo de ﬁscalização abstrata de constitucionalidade dos atos do Poder Público, a saber, a ADIn.
Neste ponto, cumpre asseverar que o rigoroso estudo jurisprudencial
promovido não se ateve ao entendimento ementado. Votos e posicionamentos
dissidentes, presentes mesmo em julgados que compuseram o leading case
sobre a matéria, são apresentados, aquebrantando a impressão doutrinária
de que o STF, em uníssono, estaria a sustentar o conﬂito entre norma préconstitucional e a nova ordem constitucional como um conﬂito de singela
sucessão temporal (revogação).
Em síntese, Controle de Constitucionalidade das Leis Pré-Constitucionais é uma obra completa, pela sua amplitude e profundidade direcionadas a um dos principais temas da Teoria da Constituição, utilizando-se
de metodologia transparente e apropriada, a qual, para além de sua postura
tridimensional, prestigia concomitantemente uma abordagem analítica e
descritiva.
Prof. Dr. André Ramos Tavares
Professor dos Programas de Mestrado e Doutorado em
Direito da PUC/SP; Diretor do Instituto Brasileiro de
Estudos Constitucionais.
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INTRODUÇÃO

A Constituição brasileira de 1988 completou mais de duas décadas de vigência. Ainda está longe da implementação da expressiva
maioria de seus preceitos e princípios ínsitos aos direitos fundamentais
sociais e ao núcleo político do Estado social brasileiro. A deﬁciência
da postura estatal intervencionista no cumprimento das realizações dos
direitos sociais suscita reﬂexões acerca de uma Justiça constitucional
mais ativa no processo de realização substancial do sistema de direitos
sociais fundamentais.
Na crítica atual de Lenio Luiz Streck (2004, p. 185), alinhado
à tese constitucional substancialista, a Justiça constitucional brasileira
está longe do ativismo diante da sociedade, por ainda ser permeada
por dogmática jurídica marcada pela postura absenteísta própria do
modelo liberal-normativista, distanciando-se assim do intervencionismo
capaz de construir uma concepção substancial da democracia. Um fator
apontado por Streck (2004, p. 185), que contribui para este cenário,
é a postura do Poder Judiciário de ausência na formulação de uma
“ﬁltragem hermenêutico-constitucional das normas anteriores à Constituição”. Essa crítica incide diretamente sobre o modelo de aferição
da legitimidade constitucional das leis pré-constitucionais há muito
praticado no Brasil, para o qual Clèmerson Merlin Clève (2000, p.
220) defende curial ajustamento à tendência contemporânea, a ﬁm de
dar à ﬁscalização abstrata extensão suﬁciente para apanhar o direito
preexistente, o que implicaria radical alteração no atual modelo. Alteração também conclamada no bojo da atual composição do Supremo
Tribunal Federal. Gilmar Ferreira Mendes (2007, p. 67) reputa não se
aﬁgurar despropositado cogitar da revisão da jurisprudência da Corte
Suprema a ﬁm de promover a extensão do controle abstrato de normas, para agasalhar as normas pré-constitucionais, integrantes de um
“espaço residual expressivo” subsistente para o controle difuso relativo
às matérias imunes à aplicação do sistema direto de controle de cons-
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titucionalidade, “que tem sido responsável pela repetição de processos”
(MENDES, 2005, p. 93).
Tais suscitações revelam ser – a despeito de mais de duas décadas
de vigência da Constituição de 1988 – curial o esforço reﬂexivo acerca
do fenômeno que lida com a relação internormativa de compatibilidade
vertical entre a lei pré-constitucional e a Constituição, costumeiramente
identiﬁcado como recepção legislativa, em busca de um discurso crítico
acerca do atual modelo de controle de constitucionalidade das leis préconstitucionais praticado no sistema jurídico brasileiro.
A análise crítica se inicia pelo termo utilizado para designar o
fenômeno estudado. Apesar de o termo recepção legislativa ser aquele
que se consolidou na evolução histórica do fenômeno jurídico a que se
refere, e não se tem aqui a pretensão de questionar a importância de
tal evolução, mas parece, em nível técnico, apresentar-se inadequado. Se
observado o termo recepção em seu signiﬁcado intrínseco na linguagem
geral, induz o pensamento a uma deturpada leitura do fenômeno a que
substancialmente se propõe identiﬁcar, provocando equívocos em sua
ontologia e estrutura lógico-normativa.
O termo recepção legislativa encontra raízes em Hans Kelsen
em conhecida passagem de sua obra em que descreve o fenômeno de
derrubada de uma ordem jurídica e substituição por outra no mesmo
âmbito espacial, desencadeada com a emergência de uma nova Constituição em suplantação de outra até então vigorante. Kelsen (2005, p.
172) se refere a esse fenômeno como “um caso de recepção (semelhante
à recepção do Direito romano)”.
Kelsen identiﬁca nesse fenômeno caso análogo ao movimento vivenciado com especial destaque na Alemanha nos séculos XV e XVI.
Naquela ocasião, o País foi palco de “adoção de uma nova ordem jurídica, ordem essa, até certo ponto, completamente estranha àquilo que
mais tarde se chamaria ‘germanismo’. Este acontecimento se chamou
de recepção” (FERREIRA SOBRINHO, 1987, p. 25-47), vale dizer, recepção do direito romano na Alemanha, fenômeno identiﬁcado como “a
cientiﬁcização do direito alemão e dos seus juristas ou [...] um direito
dos juristas” (FERREIRA SOBRINHO, 1987, p. 25-47).
O fenômeno de incorporação do direito romano ao sistema jurídico alemão, que “se não chegou a impressionar como algo que lhe
foi exclusivo, impressionou pelo fato de ter desencadeado a adoção de
uma nova ordem jurídica” (FERREIRA SOBRINHO, 1987, p. 25-47),
inaugurou a perspectiva do fenômeno da recepção em que se cogita
a transposição de institutos estrangeiros para outros ordenamentos jurídicos pela via do direito comparado, engendrada em conjugação com
adaptações às condições reais do povo destinatário dessa transposição
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(FERREIRA SOBRINHO, 1987, p. 25-47). Tal perspectiva se tornou
“um dos importantes objetivos ou ﬁnalidades do Direito Comparado”
(DANTAS, 2003, p. 7-21), e “faz com que não se veja o sistema jurídico como algo estático em relação aos modelos estrangeiros, mas sim
dinâmico, sempre passível de receber inﬂuências externas” (DANTAS,
2003, p. 7-21), assim, “representa a aproximação dos diversos modelos
jurídicos existentes no plano internacional, também entendida como
Transferência Jurídica” (DANTAS, 2003, p. 7-21).
O fenômeno que se pretende estudar não é o da Transferência
Jurídica, vale dizer, o de recepção de institutos jurídicos alienígenas
via direito comparado ao ordenamento jurídico brasileiro inaugurado
com a Constituição de 1988. O objeto de estudo está voltado para o
plano estatal do direito interno, sobretudo se cinge às relações entre a
Constituição e as leis que lhe são anteriores. Relações que decorrem da
suplantação de sistemas jurídicos no mesmo âmbito espacial determinada
pela substituição de uma Constituição por outra e pelo aproveitamento
fragmentário da malha normativa produzida pelos processos legislativos
anteriormente vigentes, por meio de transposição para o novo sistema
jurídico não por simples incorporação, mas por transmudação do velho
para o novo. De fato há semelhanças entre os fenômenos acima aludidos,
na medida em que, em ambas as perspectivas, há transposição de criações jurídicas para um sistema jurídico não autor dessas criações. Mas,
as diferenças substanciais justiﬁcam a desvinculação da perspectiva que
ora se pretende estudar do vocábulo que costumeiramente lhe refere.
Hans Kelsen (2005, p. 7) alerta, atento ao teor da cientiﬁcidade
do discurso, para a necessidade de que qualquer “tentativa de deﬁnição
de um conceito deve adotar como ponto de partida o uso comum da
palavra, denotando o conteúdo em questão”. Se assim é, deve haver
correlação semântica entre o uso comum da palavra (termo), que é
o plano de expressão do conceito (representação abstrata do objeto)
(BRUGGER, 1969, p. 93) a ser deﬁnido e o conteúdo referido pela
palavra. É nesse ponto que está o problema da utilização do vocábulo
recepção. Esse termo não guarda, no uso comum, referência adequada
– mormente no contexto do constitucionalismo moderno – ao conteúdo
do fenômeno a que se refere. Constitui obstáculo semântico suﬁciente
para justiﬁcar a resistência à expressão recepção de leis.
No uso comum, o termo recepção faz alusão a ato ou efeito de
receber (FERREIRA, A., 1972, p. 1027). Potencializa a idéia de mero
recebimento de leis anteriores pela ordem constitucional constituída posteriormente a elas; e, com isso, a de convivência do velho com o novo.
A idéia é ainda mais viva ao se perceber que o enunciado acolhido
pela nova ordem permanece o mesmo. Essa visão reforça a concepção
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equivocada de mero recebimento de normas jurídicas produzidas em
um sistema jurídico-constitucional sucedido por outro. Recebimento no
sentido de hospedagem, com a conservação da individualidade literal e
semântica de normas estranhas ao novel sistema, mas que compõem o
ordenamento jurídico ao lado das normas posteriormente produzidas.
No entanto, tal visão é equivocada na medida em que oculta o
efeito principal do fenômeno aqui estudado, qual seja, a (re)criação
normativa. A racionalização da recepção legislativa se constrói, nos
tempos modernos, a partir da admissão de certos postulados essenciais
do Estado constitucional: o da supremacia da Constituição e o da
rigidez constitucional, que conduz o pensamento jurídico à idéia de
Constituição como fundamento de validade da ordem jurídica. Portanto,
o surgimento de uma nova ordem constitucional implica necessariamente
a renovação do complexo normativo para adequação ao novo parâmetro
de validade.
Contudo, a renovação de todo o arcabouço legal por regular processo legislativo estabelecido pela nova ordem constitucional apresenta
impossibilidade prática intransponível, suscitando na doutrina kelseniana
a idéia de fonte de direito abreviada. Com a nova Constituição, toda a
legislação pretérita deve compatibilizar-se com a nova ordem. Em assim
ocorrendo, automaticamente a lei pretérita recebe novo fundamento de
existência e validade. Não haveria, pois, necessidade de criação de uma
nova rede legislativa.
A compatibilidade entre o “velho” e o “novo” não tem como
resultado o aproveitamento ou não do “velho”, mas sim o surgimento
ou não do “novo”. É equivocado dizer que a compatibilidade da lei
anterior com a nova Constituição faz com que o ordenamento jurídico
passe a compor-se de normas velhas. É para o que alerta Norberto
Bobbio (1997, p. 177) sustentando que a recepção não coaduna com
a simples permanência do velho no novo. Na realidade, a estrutura
normativa é preenchida por normas criadas por processo legislativo
institucionalizado pela nova ordem e outras (re)criadas por outra fonte
de criação do direito, que parece mais apropriado denominar novação
legislativa.
“Derivado do latim novatio, de novare (fazer novo, inovar), literalmente, quer signiﬁcar o que é feito, novo ou feito outra vez, em
substituição, ao que existia antes” (SILVA, De P., 1991, p. 254). Nessa
acepção, lembra De Plácido e Silva (1991, p. 254), “foi trazido o vocábulo à terminologia técnica do Direito”. Principalmente pelo direito
romano, “para exprimir a nova obrigação constituída em substituição à
velha obrigação, que se extingue” (SILVA, De P., 1991, p. 254). Assim,
a novação é vocábulo utilizado na teoria das obrigações para expressar
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o conceito de “extinção de uma obrigação pela sua substituição por uma
nova, com o mesmo conteúdo da anterior: novatio est prioris debiti in
aliam obrigationem transfusio atque translatio” (MARKY, 1995, p. 148).
Ainda hoje, já no direito civil brasileiro, novação é vocábulo utilizado
para designar meio extintivo de obrigação identiﬁcada pela “operação
jurídica por meio da qual uma obrigação nova substitui a obrigação
originária” (VENOSA, 2003, v. 2, p. 289). Está regulamentada nos
artigos 360 a 380 do Código Civil brasileiro.
Thomas Marky (1995, p. 148) sintetiza a caracterização da novatio
com descrição em que, uma vez transportada para a seara legislativa,
pode-se visualizar a adequação do termo ao fenômeno manifestado no
confronto entre uma Constituição e a lei a ela anterior:
A prestação, objeto da obrigação antiga e da nova, devem ser idênticas (idem debitum); do contrário haveria constituição de outra obrigação
ao lado da antiga, ambas coexistentes. Entretanto, malgrado a exigência
de identidade de prestação em ambas as obrigações, a nova tinha que
trazer um elemento novo (aliquid novi), que justiﬁcasse a novação. O
elemento novo podia concernir à prestação (novas condições, novo prazo, novo lugar para pagamento), às partes (substituição da pessoa do
credor – delegatio activa, ou do devedor – delegatio passiva), ou ainda
à causa da obrigação (por exemplo, transformação de uma obrigação ex
empto numa obrigação verbal ex stipulatu).

O fenômeno a que se pretende aludir com o termo novação legislativa guarda inegáveis semelhanças com o acima descrito. O enunciado
legislativo objeto da legislação antiga e o da nova devem ser idênticos.
Entretanto, a legislação nova traz um elemento novo, que justiﬁca a
novação. O elemento novo concerne à compatibilidade material com a
nova Constituição.
Por tais razões, sem se preocupar ainda em aprofundar a concepção do fenômeno no Estado constitucional moderno, mas buscando a
terminologia mais compatível com as especiﬁcidades do objeto pensado,
neste estudo se adotará o termo novação (novatio) legislativa, em lugar
de recepção, por entender mais adequado para representar abstratamente
o fenômeno da recriação abreviada de normas.
Por conseguinte, para manter a uniformidade terminológica, as
leis submetidas ao juízo jurídico de compatibilidade com a Constituição
serão identiﬁcadas como leis novadas e não novadas; e a relação de
incompatibilidade entre a lei e a Constituição a ela superveniente de
relação de não-novação. Em relação às leis ou atos normativos criados
anteriormente à Constituição Federal de 1988 e que são submetidas à
novação, neste trabalho se optou por denominá-las leis ou atos norma-
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tivos pré-constitucionais, e as leis criadas a partir da promulgação da
Constituição vigente e pelo processo legislativo por esta institucionalizado
serão identiﬁcadas como leis ou atos normativos pós-constitucionais.
O Poder Judiciário desempenha papel central no processo de
constitucionalização do direito pré-constitucional. A cada emergência de
uma Constituição, a renovação de todo o arcabouço legal pelos regulares
processos legislativos estabelecidos pela nova ordem constitucional em
curto período de tempo constitui esforço impossível de realizar, de modo
que se tornaria, pois, impraticável a substituição de toda a legislação
infraconstitucional com a introdução de uma nova Constituição. Anos
e mais anos seriam necessários de atividade legislativa intensa para a
completude do vácuo legal. Enquanto não criadas as novas leis, como
seria a regulação das condutas sociais? Essa indagação instigou o racionalismo jurídico a desenvolver a chamada novação legislativa como
fonte legislativa abreviada.
Com a nova Constituição, toda a legislação pretérita se submete
a um processo de veriﬁcação e solução de compatibilidade com a
nova ordem que se estabelece. Este processo desenvolve-se com a
participação do Poder Judiciário, especialmente do órgão máximo,
responsável pela preservação e implementação das normas constitucionais vigentes, por meio dos mecanismos institucionalizados para
defesa da Constituição.
A substituição de um sistema jurídico-constitucional por outro
com a continuidade da lei pretérita com ele compatível gera inevitavelmente lapso de indeterminação do sistema normativo que pode levar
muito tempo para o Poder Judiciário eliminar, o que pode acarretar o
retardo indesejável de implementação substancial da ordem jurídicoconstitucional inaugurada com a Constituição promulgada. O lapso de
transição suscita grande celeuma objeto de intenso debate na doutrina,
e que inﬂui diretamente na conﬁguração do modelo atual de controle
do direito pré-constitucional praticado no Brasil.
A primeira problemática, e seguramente mais debatida, diz respeito à natureza da relação negativa entre a nova Constituição e a lei
preexistente. A doutrina se subdivide essencialmente em cinco correntes que identiﬁcam a incompatibilidade como: a) inconstitucionalidade
superveniente, que afeta a validade da lei, b) revogação por sucessão
intertemporal, que retira a vigência da lei, c) revogação decorrente de
inconstitucionalidade, d) inexistência da lei, e) aﬁrmação substancial
segundo a opção político-constitucional. Esta questão foi seriamente debatida no julgamento da Ação direta de inconstitucionalidade (ADIn) n.
2, em 6.2.1992, prevalecendo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal e,
por conseguinte, nos demais Tribunais, a segunda corrente, reaﬁrmando
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antiga jurisprudência constitucional. Esta corrente tem determinado o
delineamento do sistema de controle de constitucionalidade do direito
pré-constitucional.
As conseqüências jurídicas serão diferentes conforme a posição
adotada quanto à natureza do fenômeno da recepção. “E a escolha
não se queda em mera querela acadêmica; reveste interesse prático,
sobretudo quando os tribunais não possam conhecer ou não possam
decidir deﬁnitivamente” acerca da inconformidade (MIRANDA, J.,
2003, p. 464).
O trabalho pretende analisar cada uma das correntes e chegar
àquela que parece ser a mais adequada ao atual estágio do constitucionalismo brasileiro. A partir de então, lida com a celeuma decorrente da
incompatibilidade entre a lei pré-constitucional e a nova Constituição,
tendo como base a corrente de pensamento adotada.
No capítulo primeiro, procura-se inserir a novação legislativa no
movimento do constitucionalismo moderno, para, no capítulo segundo,
proceder-se à análise sistemática e ontológica da novação legislativa no
contexto das relações entre ordenamentos jurídicos existentes no mesmo
espaço material e em lapso temporal distinto. Não se pode falar em
novação sem inseri-la na experiência jurídica assentada na idéia de
ordenamento jurídico e sistema jurídico. Como também não há como
identiﬁcar a natureza jurídica da norma pré-constitucional não novada, e,
por conseguinte, sua sanção, sem identiﬁcar os planos de manifestação
jurídica da lei pré-constitucional, o que é objeto de estudo no capítulo
terceiro. Ao ﬁnal desses capítulos, com as premissas já construídas, no
capítulo quarto, se enfrenta a delimitação e a deﬁnição da natureza do
vício da não-novação das leis pré-constitucionais, para, no capítulo quinto,
tratar da extensão da caracterização da não-novação legislativa.
No capítulo sexto, a pesquisa se ocupa do fenômeno da novação
legislativa preocupando-se com a Constituição em sua dinamicidade, a
ﬁm de que se possa analisar o vício da não-novação em extensões que
não se alcançam se tomada a Constituição como documento estático.
O propósito desse tópico é o de buscar fundamentos constitucionais da
inter-relação entre a mutação constitucional e a novação, para solução
de problemas práticos envolvendo a mutação constitucional formal e
informal.
Até o sexto capítulo, a pesquisa se dedica ao estudo analíticodogmático do fenômeno da novação, explorando a análise sistemática
e conceitual da novação legislativa, imprescindível para estabelecer
juízo de valoração objetivamente controlável da relação entre a lei
pré-constitucional e a Constituição superveniente, a ﬁm de produzir
condições para a decidibilidade de casos práticos. Logo, são preparató-
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rios dos dois últimos capítulos, que se dedicam ao estudo do controle
de novação das leis no sistema jurídico brasileiro, em que se procura
oferecer uma análise crítica ao atual modelo praticado. Inicia-se o capítulo sétimo com uma breve evolução da jurisprudência, especialmente
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no que tange ao tratamento
dado à relação de incompatibilidade entre a lei pré-constitucional e a
Constituição superveniente, para, no capítulo oitavo, com base nas premissas já construídas ao longo da pesquisa, proceder à análise crítica
acerca do manejo dos instrumentos processuais integrantes do controle
de constitucionalidade positivados na Constituição de 1988 em relação
às leis pré-constitucionais.
O trabalho adota postura ﬁlosóﬁca de tridimensionalismo concreto
e dinâmico do direito. Isso permite a captação do fenômeno da novação das leis em seus múltiplos aspectos (planos normativo, empírico
e valorativo), sem perder o sentido unitário fundamental. Assim, a
experiência tridimensional é base de captação do direito por meio da
qual o tema se desenvolve.
Ao ﬁnal da pesquisa, pretende-se conceber uma análise dogmáticoconstitucional do tema da novação legislativa das leis pré-constitucionais
em relação ao Texto constitucional vigente, originário e modiﬁcado, com
vistas a uma descrição analítica da relação de novação legislativa como
base de sustentação de uma análise crítica ao atual modelo de controle
de constitucionalidade da lei pré-constitucional praticado no Brasil.
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1

FENOMENOLOGIA DO APROVEITAMENTO
DA LEI VELHA NA (RE)CRIAÇÃO DA LEI
NOVA: UM PARADOXO JUSPOSITIVISTA?
Sumário: 1.1 Da fragmentação à unidade racional do direito – 1.2
Origens do constitucionalismo moderno: monopolização do centro de
produção normativa – a primazia da lei – 1.3 Novação legislativa:
alternativa eﬁcaz de complementação da fonte legislativa.

1.1 DA FRAGMENTAÇÃO À UNIDADE RACIONAL DO
DIREITO
A novação é um fenômeno jurídico que encerra uma verdade de fato
perceptível nas conexões causais próprias da formação e consolidação do
Estado moderno em que a experiência jurídica se enraíza na família da
civil law. Essa aﬁrmativa só faz sentido se contextualizada no processo
histórico que culminou no Estado moderno.
O Estado é a principal e mais complexa organização criada pelo ser
humano. É fruto de idéias políticas e sociais em constante processo de
transformação. Já na Antiguidade Clássica (as cidades gregas e o Império
Romano), a humanidade vivenciava sinais precursores do Estado. Porém,
foi no início dos tempos modernos, na emergência do Renascimento
Cultural do século XVI, no auge do orgulho humano pronto a desaﬁar a
Divindade, a partir do século XVII, que o Estado se ﬁrmou em deﬁnitivo
e com características bem delineadas.
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Para muitos autores, o Estado surgiu efetivamente nesse importante
período histórico. Adotam a teoria de que o Estado assim é admitido quando
se constitui numa sociedade política dotada de certas características muito bem
deﬁnidas, como ponderam Carl Schmitt e Ballardore Pallieri, contrapondo
outras teorias, como a que admite o Estado presente desde que o homem
vive sobre a Terra, integrado numa organização social, teoria esta adotada
por Eduard Meyer e Wilhelm Koppers (DALLARI, 1995, p. 44).
A história política reconhece em Nicolau Maquiavel (1469-1527) –
“O Príncipe (‘história de um homem ambicioso’), cujo verdadeiro título
é ‘Dos Principados’” (CHEVALLIER, 2002, p. 446) – o primeiro a inserir o vocábulo Estado na ciência política. Porém, creditar importância
apenas a tal proeza desse intrigante pensador ﬂorentino implica negar a
contribuição do maquiavelismo na formação e consolidação do conceito de
Estado na acepção política nos tempos modernos. Ele foi, sem dúvida, um
dos idealizadores de uma teoria da gênese do Estado moderno enquanto
concretização da unidade e da aﬁrmação do poder soberano.
A acepção moderna de Estado – permeada pelos ideais constitucionalistas – encontra justiﬁcação nas vicissitudes políticas e sociais da Idade
Média. Esse período histórico compreendeu a Alta Idade Média (séculos
V a XI), correspondente ao período de formação e apogeu do feudalismo,
e a Baixa Idade Média (séculos XI e XV), à sua dissolução e ao desenvolvimento de relações de produção que possibilitaram posteriormente o
surgimento do capitalismo e do Estado moderno (CÁCERES, 1988, p. 62).
As deﬁciências da sociedade medieval, acentuadas no período da Baixa
Idade Média, determinaram as características fundamentais do Estado
moderno e foram decisivas na historia do constitucionalismo. É “ainda
na Idade Média que o constitucionalismo reaparece como movimento de
conquista de liberdades individuais” (TAVARES, 2006, p. 4).
Para entender as feições assumidas pelas instituições políticas modernas,
não se pode deixar de retroceder e olhar de frente as idéias humanas perﬁlhadas na sociedade medieval. Sem descer a pormenores, as características
da sociedade medieval podem ser sintetizadas no cristianismo, na invasão
bárbara e no feudalismo (DALLARI, 1995, p. 59). Foi em torno desses
fatores que as raízes do Estado moderno começaram a se desenvolver.
O aspecto mais relevante a marcar a sociedade medieval é a falta
de unidade política, jurídica e social motivada, em linhas gerais: pelas
perturbações e constantes transformações sociais provocadas pelas incursões bárbaras por toda a Europa, impeditivas do desenvolvimento do
comércio; pela excessiva dependência da propriedade e da posse da terra
na organização da vida social, fragmentando-a em torno dos feudos; e
especialmente pelo empenho da Igreja Católica em fazer prevalecer a
concepção de um mundo teocêntrico, para “estimular a aﬁrmação do
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Império como unidade política, obviamente, no Império da Cristandade”
(SARLET, 1995, p. 91-160).
Foi na Baixa Idade Média, principalmente a partir do século XIV,
que, diante do grave quadro de instabilidade social provocada especialmente
pelas constantes e violentas lutas entre a Igreja Católica e o imperador
pela hegemonia do poder, houve impulso do pensamento humano a uma
verdadeira revelação intelectual capaz de mudar profundamente as sociedades em todos os setores. Era o despertar da consciência por um mundo
político novo, marcado pela secularização das instituições em busca da
unidade e da autoridade desvinculada da Divindade, com grandes inﬂuências de Dante Alighieri (1285-1321), Marsílio de Pádua (1280-1342),
dentre outros, Guilherme de Occam (1290-1349): o início do processo
de animação e fortalecimento do poder real. A “concepção de mundo
teocrático, característica da Idade Média, vai dar lugar a uma nova visão
do mundo: centrada no homem e nos seus valores” (SARLET, 1995, p.
91-160). Germinava o Estado moderno – pronto para mudar a estrutura
da sociedade e a personalidade humana.
O surgimento do Estado moderno se manifesta em signiﬁcativas
circunstâncias históricas atuantes até o efetivo soterramento da sociedade
medieval, com a desagregação crescente dos sistemas feudais. Os fatos
mais notáveis a contribuir para o aparecimento da nova estrutura política
foram: o advento da Revolução Comercial, o início das grandes viagens
marítimas e o saque de Constantinopla pelos turcos em 1453 (no plano
econômico); o Renascimento (no plano cultural); a Reforma Protestante
(no plano religioso), o absolutismo (no plano político) e a ascensão de
nova classe social, qual seja, a burguesia (no plano social).
Em ﬁns do século XV, o sistema feudal estava em avançado processo
de supressão, e já se anunciava com mais evidência a sobreposição do
poder secular ao eclesiástico. Enquanto o feudalismo era espremido até a
extinção, a uniﬁcação territorial e a concentração do poder nos extremos do
absolutismo cresciam em direção à consolidação da nova ordem estatal.
Foi nesse momento histórico – no auge do Renascimento Cultural,
reconhecido como o desenvolvimento, com raízes na Itália, de uma cultura
leiga, antropocêntrica e humanista (o homem no centro de toda a pesquisa e
pensamento), naturalista (valoração da natureza humana), racionalista (todo
o conhecimento demonstrado pela razão humana) e experimentalista (todo
conhecimento demonstrado através de experiências) (CÁCERES, 1988, p.
88) – que o italiano Maquiavel nasceu. Por seu peculiar pensamento empírico, inﬂuiu decisivamente no rompimento deﬁnitivo com o espírito medieval
e na consolidação da ordem jurídica soberana centrada no poder real, em
detrimento do poder divino. Estado para Maquiavel encerra uma unidade,
que pressupõe um movimento humano coletivo ordenado, orientado para
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uma só direção. “Todos os Estados, todos os domínios que tem havido e
que há sobre os homens foram e são repúblicas ou principados” (MAQUIAVEL, 1973, p. 11). É algo acabado, bem delimitado e ordenado, fruto do
conhecimento humano a partir da união dos sentidos e dos entendimentos
acerca da vida social.
Nesse aspecto, já era evidente o rompimento com as tradições medievais, especialmente com a fragmentação do poder político. O Estado
aparece, pois, como unidade resultante da racionalidade. É a partir de um
projeto racional e secularizado que Maquiavel defende o desenvolvimento
de um governo dotado de poder utilizado convenientemente para sua manutenção, como resultado da unidade estatal e territorial. A nova ordem se
forma em torno das monarquias absolutistas; e, sensível a essa realidade, o
escritor ﬂorentino reconhece – mesmo adepto aos ideais republicanos – que
a monarquia ainda era a melhor forma de se reconstruir um Estado forte
e organizado, livre da inﬂuência das tradições eclesiásticas e hereditárias.
Portanto, “foi no contexto histórico do Renascimento que surgiu o Estado
Moderno, como um Estado nacional e secularizado, liberto do controle
que sobre ele exerciam o Império e a Igreja” (SARLET, 1995, p. 91-160)
e organizado sob a forma monárquica.
Não demorou muito, ainda século XVI, surgiu a soberania como
conceito jurídico unitário e expoente da moderna idéia de Estado, principalmente na obra de Jean Bodin (1530-1596). Esse pensador insurgiu-se
contra a visão de pluralismo jurídico tradicionalmente adotado na Idade
Média, para exaltar a dependência das leis vigentes na sociedade à vontade
do legislador político.
Nesse contexto histórico político, até o surgimento do Estado moderno, a experiência jurídica não era praticada com uma consciência política
legislativa (FERRAJOLI, 2005, p. 13-29). As normas de conduta social
eram baseadas nas elaborações jurisprudenciais e doutrinárias, consoante
a corrente jusnaturalista. De sorte que não existia um sistema unitário e
formalizado de fontes positivas. O que se tinha era uma pluralidade de
fontes substanciais. O direito era fragmentário. Do ponto de vista material,
procedente de instituições diversas e concorrentes, tais como a Igreja, o
império, os príncipes, o clero, a nobreza, certo que nenhuma delas tinha o
monopólio do centro de emanação das normas de conduta. Foi no início
da Idade moderna que ocorreu “o fenômeno da ‘recepção’, graças ao qual
o direito romano penetrou profundamente na sociedade alemã” (BOBBIO,
1995, p. 30). Do ponto de vista territorial, cada região possuía seu sistema
particular de regras, seus usos e costumes:
Era um sistema jurídico complexo, dominado pelos esquemas gerais das
Ordenações Régias, completadas pelos usos e costumes, pelos preceitos
do Direito Romano e do Canônico, pela opinião comum dos doutores e
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os recursos ao Direito Natural, concebido este de maneira abstrata, como
que um Código de Razão da qual deﬂuía uma duplicata ideal do Direito
Positivo (REALE, 1987a, p. 413).

Ao longo de toda a organização política medieval até a fase antecedente à derrubada do absolutismo, não se concebia o direito, enquanto
complexo de normas reguladoras da conduta humana, como ordenamento,
vale dizer, como conjunto de normas dotado de unidade coerente e completa.
O direito não possuía uma forma simples e unitária. Não se tinha ainda a
convicção de conceber um “legislador universal”, de quem emanariam todas
as leis válidas. Isso porque, no período medieval, o poder era pulverizado
por uma gama de pessoas, instituições e ordens que se dispersavam nos
feudos (BASTOS, 1999, p. 4). Mas também existiam os ordenamentos
jurídicos universais, como a Igreja e o império. Norberto Bobbio (2005,
p. 31) sintetiza a sociedade medieval como pluralista,
[...] isto é, formada por vários ordenamentos jurídicos, que se opunham
ou se integravam: havia ordenamentos jurídicos universais, acima daqueles
que hoje são os Estados nacionais, como a Igreja e o Império, e havia
ordenamentos jurídicos particulares abaixo da sociedade nacional, como
os feudos, as corporações e as comunas.

A concentração do poder e a monopolização da produção das normas
de conduta num único órgão abstratamente criado pela vontade humana
tornaram-se dominante sob o inﬂuxo do pensamento iluminista. Até então
faltava o estudo do direito enquanto entidade unitária constituída pelo conjunto sistemático de todas as normas (BOBBIO, 1995, p. 197). O direito
ainda era concebido como conjunto de normas jurídicas fragmentárias.
A complexidade jurídica marcada pela multiplicidade das leis não
permitia visualizar e operar a realidade normativa como ordenamento, isto
é, como unidade coerente e completa, mas sim de forma fragmentada e
dispersiva. “Antes do século XIX, fazia-se uma diferença entre o velho e
o novo direito, em termos diacrônicos: a prevalência de um sobre o outro
dependia de fatores temporais e empíricos: qual veio antes, qual veio depois”
(FERRAZ JR., 2003, p. 180). Não se tinha a percepção da mutabilidade do
direito. Até então, em todos os tempos, o direito percebia-se como “algo
estável face às mudanças do mundo, fosse o fundamento desta estabilidade
a tradição, como para os romanos, a revelação divina, na Idade Média, ou
a razão na Era Moderna” (FERRAZ JR., 2003, p. 180).
A partir do ﬁnal do século XVIII e início do XIX, a difusão e a
não-concentração do exercício do poder representavam risco crescente de
incerteza e de arbítrio, alcançando estágio insuportável. Em termos jurídicos,
implicavam a insatisfação com a estrutura normativa fragmentária. Nesse
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momento, o processo histórico e gradual da sociedade política ocidental
conduziu-se pelo impulso humano de empenhar-se em abater o absolutismo
com a racionalização e a contenção do poder sob a inspiração do liberalismo burguês e com base nas doutrinas do contratualismo social.
Começava o processo de consolidação do Estado como sociedade
criada a partir da “vontade do homem, cujo objetivo é a realização dos
ﬁns daquelas organizações mais amplas que ele teve necessidade de criar
para enfrentar o desaﬁo da natureza e das outras sociedades” (BASTOS,
1999, p. 4), e assim a sua revelação como “ordem jurídica soberana que
tem por ﬁm o bem comum de um povo situado em determinado território”
(DALLARI, 1995, p. 101). Era o início da primeira idade do constitucionalismo moderno, conduzida com o esforço ﬁlosóﬁco do contratualismo,
do individualismo e do iluminismo.
1.2 ORIGENS DO CONSTITUCIONALISMO MODERNO:
MONOPOLIZAÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO
NORMATIVA – A PRIMAZIA DA LEI
“Para que um movimento possa atingir as proporções de uma verdadeira
revolução é necessário que se apóie num corpo de idéias que forneçam não
só um programa de ação mas também uma visão gloriosa da nova ordem
a ser por ﬁm instaurada” (BURNS, 1971, v. 2, p. 597). Os movimentos
que se sucederam entre os séculos XVI e XVIII comprovam a ponderação
de Gustav Radbruch (2007, p. 51): “Todas las grandes transformaciones
políticas fueron preparadas o acompañadas por la Filosofía del Derecho.
Al principio surge la Filosofía del Derecho, al ﬁnal la Revolución”.
Sob o inﬂuxo do pensamento jusnaturalista, os ﬁlósofos iluministas do
contratualismo, em especial os expoentes Thomas Hobbes (1588-1679), John
Locke (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Voltaire (16941778) e Montesquieu (1689-1755), dedicaram seus estudos à concepção do
Estado, enquanto sociedade política, como fruto de um pacto – o “contrato
social” – celebrado a partir da consciente deliberação humana. Idéia essa
cujas raízes estão na Idade antiga, em Platão (428/427 a.C - 348/347 a.C),
e que se tornaria causa intelectual de importantes movimentos políticos,
como as Revoluções Francesa, Inglesa e Americana.
Essa corrente adota a crença de que somente a vontade humana justiﬁca
a existência de uma sociedade. A vontade constitui elemento essencial na
associação humana, na formação do pacto de submissão a uma organização política criada. É o elemento que transporta o ser humano, e toda a
ideologia do qual emana, do “estado de natureza” em Thomas Hobbes, do
“estado de guerra” em John Locke e o do “estado de ambição insaciável”
em Jean-Jacques Rousseau, do estado de antecedência social e política na
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qual impera a frágil proteção das liberdades naturais já existentes, como a
propriedade e a igualdade, mas é dominada por uma convivência humana
pacíﬁca e cordial, para uma sociedade civil garantidora das liberdades e
do bem comum. Essa transmutação “se realizou por meio de um contrato
social em que cada indivíduo concordava em se submeter à vontade da
maioria. Foi assim que nasceu o estado” (BURNS, 1971, v. 2, p. 602); e
com ele veio a concentração do poder num órgão soberano, em Thomas
Hobbes no soberano Leviatã, e em Jean-Jacques Rousseau no povo que
o exerce democraticamente por meio da monopolização dos centros de
produção das normas de conduta em sociedade – a lei.
Especialmente nas bases do contratualismo de Jean-Jacques Rousseau,
que segue na mesma perspectiva de John Locke, está o esforço racional
de revestir de caráter jurídico o poder, e assim formar o Estado enquanto
organização política voluntariamente desenvolvida pelos indivíduos com o
propósito de garantir e promover a consecução das liberdades naturais. No
centro, o povo, como soberano, por ser ele “agente do processo de elaboração
das leis e também aquele que a elas obedece” (BASTOS, 1999, p. 18).
Nesta linha de pensamento, no contexto de constituição do poder
soberano, denota-se claramente a sucessão de duas concepções distintas
de sociedade, a natural e a civil. Essa passagem da sociedade natural
para a sociedade civil traduz a ascensão do pensamento juspositivista em
suplantação da até então vigente corrente jusnaturalista como paradigma
na percepção da experiência jurídica.
Seguindo a evolução histórica do Estado e de sua estrutura jurídica,
entre o absolutismo do monarca e as inspirações liberais, no auge da Revolução Francesa, que identiﬁcou “o clímax de um século de oposição que
tomara corpo pouco a pouco, a oposição ao absolutismo e à supremacia
de uma aristocracia decadente” (BURNS, 1971, v. 2, p. 589), sucedeu o
momento em que a burguesia deixou de ser a classe econômica forte, mas
dominada e desprovida de privilégios políticos, para consagrar-se a classe
econômica dominante e investir no poder o Terceiro Estado – o povo. Esse
resultante da demanda de união da sociedade francesa implicava o ﬁm dos
privilégios da nobreza e do clero, no momento histórico em que “o presente
se tornava passado e o futuro ainda não se instalara” (SIEYÈS, 2001, p.
XV). O curso da humanidade engrenou na trajetória de institucionalização
do poder e, com ela, de monopolização do centro de produção das normas
de conduta, como forma de suplantar a desorganização prevalecente da
estrutura jurídica que ditava o caráter ilógico do governo francês:
Quase todas as províncias da França tinham o seu código especial baseado
nos costumes locais. Destarte, um ato punível como crime no sul do país,
onde era mais forte a inﬂuência romana, pode ser inteiramente ignorado
pela lei numa província do centro ou do norte. Essa falta de uniformidade
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era sobretudo mortiﬁcante para as classes comerciais, amiúde envolvidas
em transações com partes distantes do país (BURNS, 1971, v. 2, p. 591).

A partir dos ﬁns do século XVIII profundas modiﬁcações assinalaram a história política. Toda a Europa “assistiu à agonia do sistema
peculiar de governo e de estrutura social que se desenvolveu na época
dos déspotas” (BURNS, 1971, v. 2, p. 589), momento que culminou na
retomada da concepção constitucionalista, revigorada e permeada de novos ideais, sem, contudo, perder seu traço essencial. O processo histórico
de desenvolvimento do homem político caminhou para a consolidação
de premissa indispensável na formação e manutenção de uma sociedade
justa, qual seja, a dependência “de la existencia de limites impuestos a
los detentores del poder en el exercicio de su poder, independentemente
de si la legitimación de su dominio tiene fundamentos fácticos, religiosos
o jurídicos” (LOEWENSTEIN, 1970, p. 149).
Em busca da colocação em prática desse ideal, a humanidade ancorouse na crença de que a melhor maneira de impor freios aos detentores do
poder seria por meio do direito, como veículo de produção de regras ﬁxas
consolidadas num texto escrito, numa Constituição. O constitucionalismo
guarda sua essência na busca incessante de limitação do poder absoluto
exercido por seus detentores. Em torno dessa idéia se desenvolveu princípios e regras jurídicas convergentes em um texto escrito, assim:
La totalidad de estos principios y normas fundamentales constituye la
constitución ontológica de la sociedad estatal, que podrá estar o bien enraizada
en las convicciones del pueblo, sin formalización expresa – constitución en
sentido espiritual, material – o bien podrá estar contenida en un documento
escrito – constitución en sentido formal (LOEWENSTEIN, 1970, p. 151).

A idéia de criar um mecanismo de limitação do exercício do poder
político ganha contornos mais vigorantes na Idade moderna, especialmente
por força da Revolução Francesa, da Revolução Industrial na Inglaterra
e também da Revolução Americana. Esta última desencadeou o processo
de federalização política das treze colônias americanas no bojo da qual
emanaram importantes textos constitucionais escritos, tais como, as Fundamental Orders of Connecticut de 1639, Declaração de Independência
de 1776, dentre outros, a Declaração de Virgínia de 1776, até culminar
na deliberação sobre uma nova Constituição para os Estados Unidos da
América; conclamavam os federalistas a união das treze colônias em torno
de uma Constituição:
Estava reservado à América resolver esta importante questão: Se os homens
são capazes de se dar a si mesmos um bom governo por própria reﬂexão e
escolha, ou se a Providência os condenou a receberem eternamente a sua
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constituição política, da força ou do acaso, e assim é, chegou com a crise
em que nos achamos o momento da decisão do problema (HAMILTON;
MADISON; JAY, 1973, p. 93).

A Constituição ganha foros de evidência, e sua conﬁguração até então
prevalentemente consuetudinária se converte em texto escrito solene de
ordenação da sociedade política, para promover a concretização prática do
antigo ideal contratualista de Rousseau. “O instrumento idealizado para a
realização das modernas concepções do constitucionalismo foi traduzido
na consubstanciação escrita das normas constitucionais” (BASTOS, 1999,
p. 18). E, assim, o “constitucionalismo pode ser visto, em seu nascedouro,
como uma aspiração de uma Constituição escrita, como modo de estabelecer
um mecanismo de dominação legal-racional, como oposição à tradição do
medievo” (STRECK, 2004, p. 97).
Momentos precursores dessa mudança de paradigma, é dizer, de
consagração da Constituição como documento escrito fundamental de
contenção e disciplina do poder, estão na edição da Constituição norteamericana de 1787; como também na Déclaration des Droits de I´Homme
et du Citoyen, promulgada em setembro de 1789. “Parcialmente modelada
pelo Bill of Rights dos ingleses e adotando os ensinamentos dos ﬁlósofos
políticos liberais, a Declaração francesa é um típico documento da classe
média” (BURNS, 1971, v. 2, p. 608); e traz em seu artigo 16: “Toute societé dans laquelle la garantie des droits n´est pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n´a point de constitution”.
Do impulso histórico contínuo da humanidade culminante no Estado constitucional, como ente abstrato capaz de institucionalizar o poder
político por meio da divisão dos Poderes e do respeito à legalidade como
diretriz indispensável para o exercício do poder limitado, emerge com
vigor o positivismo como corrente de pensamento a serviço do direito no
Estado moderno, sendo determinante na signiﬁcação da institucionalização
da mutabilidade do direito (FERRAZ JR., 2003, p. 180). Essa corrente de
pensamento jurídico “nasce do impulso histórico para a legislação, se realiza
quando a lei se torna a fonte exclusiva – ou, de qualquer modo, absolutamente prevalente – do direito, e seu resultado último é representado pela
codiﬁcação” (BOBBIO, 1995, p. 119). Ou seja, “se relaciona causalmente
com o processo histórico de derrota do direito natural e a substituição das
normas de origem religiosa pelas leis estatais nas sociedades européias da
Idade Moderna, fenômeno esse que foi analisado como ‘surgimento da
positividade do direito’” (DIMOULIS, 2006, p. 68).
Nesse contexto, nasce também o princípio da legalidade como norma
de reconhecimento de direito positivo. Veriﬁca-se o monopólio estatal da
produção jurídica, transformando o direito em instrumento que é posto por
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uma autoridade, sob a forma de leis, para modiﬁcar as estruturas sociais.
O Estado passa a ser o centro de emanação das normas de conduta por
meio de um sistema exclusivo e exaustivo de fontes positivas. No centro
deste sistema, a lei como fonte de direito primaz e instrumento poderoso
e eﬁcaz de intervenção estatal na vida social, capaz de pôr ordem no caos
do direito primitivo (BOBBIO, 1995, p. 120). No contexto de impulso
histórico da legislação no processo de formação do Estado moderno, o
positivismo emerge a serviço da mudança de paradigma na conﬁguração
moderna do Estado liberal, a ela servindo como principal doutrina.
A organização constitucional do Estado liberal de direito é sucedida,
sem solução de continuidade, pelo “Estado Social com primazia dos meios
intervencionistas do Estado e ﬁnalmente, Estado social com hegemonia da
Sociedade e máxima abstenção possível do Estado” (BONAVIDES, 2004,
p. 33). Desde então, marcou-se uma nova fase do Estado constitucional.
Nessa fase, já na metade do século XX, sinaliza Luigi Ferrajoli, ocorre
uma segunda mudança de paradigma do direito, lembrando que a primeira foi produzida com o nascimento do Estado moderno liberal e com a
aﬁrmação do princípio da legalidade:
Si este primer cambio de paradigma del Derecho se produjo con el nacimiento del Estado moderno y con la aﬁrmación del principio de legalidad
como norma de reconocimiento del Derecho positivo existente, un segundo
cambio, no menos radical, es el producido en este último medio siglo con
la subordinación de legitimidad – as Constituciones rígidas, jerárquicamente
supraordenadas a las leyes como normas de reconocimiento de su validez
(FERRAJOLI, 2005, p. 13-29).

Essa mudança de paradigma, que ganhou foros universais e deu
nova feição ao Estado constitucional, está assentada na consolidação
da supremacia da Constituição – “una conquista de la cultura jurídica
norteamericana y europea” (STARCK, 2003, p. 479-493). Assim, de um
processo histórico-social veriﬁcado na formação dos ordenamentos jurídicos no Estado constitucional, sobreleva a lei como principal instrumento
para alcançar a necessidade premente de produzir as regras de conduta
numa sociedade.
1.3 NOVAÇÃO LEGISLATIVA: ALTERNATIVA EFICAZ DE
COMPLEMENTAÇÃO DA FONTE LEGISLATIVA
Num primeiro momento, a lei consolidou sua supremacia sobre as
demais fontes de direito e, num segundo, a lei constitucional foi guindada
ao ápice do edifício normativo, dela se extraindo todo o fundamento de
existência e validade das demais leis. Portanto, na perspectiva liberal-social
do Estado constitucional, a Constituição assumiu juridicamente a condição
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de verdadeiro paradigma a que se deve submeter para o reconhecimento
do ingresso e permanência de qualquer outra regra de conduta no ordenamento jurídico.
No entanto, em meio a todo o contexto político e jurídico de consolidação da supremacia da lei como fonte de direito no Estado constitucional,
conduz-se a um descompasso entre a atividade legislativa e a exigência de
regrar as situações da vida sob o forte inﬂuxo das transformações sociais,
especialmente as ocorridas no último século. São marcadas por convulsões
bélicas entre Estados nacionais cada vez mais poderosos, crises econômicas, mudanças culturais, movimentos sociais de massa em conseqüência
de descomunal explosão demográﬁca, progresso tecnológico desenfreado,
a estimular experimentos cientíﬁcos sem limites, um mercado capitalista
mundial drasticamente ﬂutuante. Eric Hobsbawn (2005, p. 23) sinaliza
três aspectos importantes para diferenciar o mundo do ﬁnal e o do início
do século XX:
Primeiro, ele tinha deixado de ser eurocêntrico [...] A segunda transformação foi mais signiﬁcativa. Entre 1914 e o início da década de 1990
o globo foi muito mais uma unidade operacional única. [...] A terceira
transformação, em certos aspectos a mais perturbadora, é a desintegração
de velhos padrões de relacionamento social humano, e com ela, aliás, a
quebra dos elos entre as gerações, quer dizer, entre passado e presente.

São acontecimentos turbulentos que levaram Marshall Berman (2005,
p. 16) a admitir que, no século XX, “os processos sociais que dão vida
a esse turbilhão, mantendo-o num perpétuo estado de vir-a-ser, vêm a
chamar-se ‘modernização’”.
A centralização da fonte de produção de regras de conduta na lei
envolvida pela complexidade da vida em sociedade, em que exige uma
participação do Estado cada vez mais ativa, muitas vezes intervencionista,
faz com que se intensiﬁque a necessidade de submissão do direito à lei
posta. A tal ponto que se torna impossível concentrar a produção de todas
as regras de conduta em um único órgão.
No contexto de percepção juspositivista do direito, o Legislativo
tornou-se o principal órgão de produção das regras de conduta. Por mais
que a lei tenha conquistado a primazia sobre outras fontes do direito,
está longe de atender a demanda, vale dizer, de ser o veículo de todas as
normas jurídicas de conduta exigidas para a consecução dos ﬁns políticos
e sociais assentados no Estado constitucional de direito. Essa evidência
conduz à constatação de que a “complexidade de um ordenamento jurídico
deriva do fato de que a necessidade de regras de conduta numa sociedade
é tão grande que não existe nenhum poder (ou órgão) em condições de
satisfazê-la sozinho” (BOBBIO, 1997, p. 38).
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Essa incapacidade legislativa torna-se perceptível no estudo do fenômeno da novação. No Estado constitucional, os ordenamentos jurídicos
não apresentam a perpetuidade como característica. Constantemente são
suplantados por outros, estabelecendo entre si uma relação de sucessão
desencadeada por fator universalmente aceito, qual seja, a emergência de
nova ordem jurídica fundada com a promulgação de uma nova Constituição.
Fruto da manifestação do Poder Constituinte concretizada pelo fenômeno
de ruptura (revolução) ou sem ruptura social. Esse último caso foi o que
ocorreu com a Constituição brasileira de 1988, que não proveio de uma
revolução social, já que “não ocorreu ruptura alguma com o regime anterior,
pois a EC n. 26 foi editada com base no art. 46, I, constante da Carta de
1969” (CRETELLA JR., 2000, p. 89), mas “instituiu uma nova idéia de
Direito e uma nova concepção de Estado, o Estado Democrático de Direito,
que se inspira em princípios e valores que incorporam um componente de
transformação da situação existente” (SILVA, J. A., 2007a, p. 261).
No momento subseqüente aos fatores reais de derrubada de uma ordem
jurídica, qual seja, no nascer de uma nova Constituição, a renovação – a
um só tempo – do arcabouço legislativo passa a ser uma conseqüência do
raciocínio jurídico lógico na sociedade que deposita na Constituição todo
o conteúdo ideológico de transformação social, e a acolhe como base de
estruturação do ordenamento jurídico e fundamento último de validade das
normas jurídicas, tendo a lei como principal fonte de direito.
Esse momento de renovação foi vivido no Brasil por ocasião da
promulgação da Constituição de 1988. Foi uma época de suplantação de
uma ordem jurídica por outra, de surgimento de um novo “modelo constitucional” (DANTAS, 1996, p. 166). A motivação emergiu do seio das
lutas de restauração da democracia no início dos anos 80, expressadas, por
exemplo, no movimento Diretas-já que pleiteava eleições diretas para a
presidência da República e, apesar da opressão militar, levou milhões de
pessoas aos locais públicos. Em 15.1.1985 houve a eleição de Tancredo
Neves à presidência da por ele denominada Nova República, “que haveria
de ser democrática e social, a ﬁm de caminhar-se com segurança rumo
a um destino menos duro para o povo” (SILVA, J. A., 2007a, p. 108).
Mas, para tanto, demandava-se uma nova Constituição que emanasse de
uma Assembléia Constituinte representativa da soberania popular. Naquele
período o Brasil viveu o movimento histórico de “situação constitucional,
ou seja, situação que se caracteriza pela necessidade de criação de normas
fundamentais, traduzidas numa nova constituição que consagrasse nova
idéia de direito e nova concepção de Estado, informadas pelo princípio
de justiça social” (SILVA, J. A., 2007a, p. 108).
A emergência da Constituição de 1988 foi um fato de alta importância na história constitucional brasileira, que rompeu com um passado
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de opressão militar para criar um futuro comprometido com os ideais
democráticos e sociais. Inaugurou-se uma nova ordem jurídica, passagem
esta descrita por Geraldo Ataliba (1988, p. 85-6) com precisão.
No dia da promulgação da nova Constituição nasceu o Estado brasileiro
atual. Surgiu, assim, por obra da nova Constituição, um novo Estado. O
antigo – baseado na Carta de 67/69 – desapareceu. Juridicamente, tudo é
novo; a ordem jurídica inteira instaura-se; as instituições inauguram-se,
no momento da promulgação da Constituição. A ordem jurídica nova é
rigorosamente virgem, intocada, inovadora e novidadeira. Toda a ordenação
jurídica, que emana do Estado, surge nesse momento. O novo Estado, do
ponto de vista jurídico, nasce do ato constituinte, com a promulgação da
Constituição. É verdade que esta entidade jurídica apóia-se, superpõe-se a
sociedade já existente; comunidade complexa que, sob a perspectiva sociológica, continua; tem a sua continuidade. Daí dizer-se que a Nação continua
e o Estado morre, para dar lugar a outro Estado. Entretanto, juridicamente,
tudo passa a ser inovador. As leis antigas ﬁcam no passado. A legislação
velha toda, a ordem jurídica antiga, integral, desaparece, sucumbe com a
emergência da nova Constituição. Fica perempta. As normas jurídicas antigas
ﬁcam na história. Por isso, igualam-se, num só plano histórico, todas as
leis, todas as normas, toda a ordenação passada; seja a da semana passada,
seja a dos séculos passados. Tudo ﬁca igualmente histórico. Todas ﬁcam
no mesmo plano, como páginas viradas, igualmente, identicamente. Lado a
lado ﬁcam as Ordenações Manuelinas, as Filipinas, a Constituição de 1824
e a Carta Constitucional de 1967/69.

O novo Estado brasileiro fundado com a Constituição de 1988 foi
“obra de muita participação popular, das contradições da sociedade brasileira e, por isso mesmo, de muitas negociações” (SILVA, J. A., 2007a, p.
266). O resultado se estampa em Constituição em certa medida avançada
para o constitucionalismo, e com promessas de realização de um Estado
Democrático de Direito (artigo 1.º da CF/88). Estado assentado por objetivos fundamentais de construir uma sociedade livre, justa e solidária,
garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalidade
e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promovendo assim o bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação (artigo 3.º da CF/88). Todo o conteúdo
ideológico positivado na Constituição brasileira e inserido no contexto de
inauguração de uma nova ordem jurídica em nada se implementaria se não
renovada toda a malha legislativa que o concretiza e o densiﬁca.
Partindo do pressuposto de que a Constituição é a base da ordem
jurídica e, portanto, o fundamento de inicialidade de um novo sistema
jurídico, Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1999, p. 94) reconhece que –
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por dedução lógica do pensamento jurídico – o surgimento de uma nova
Constituição redunda na necessária edição de uma nova malha legislativa
a ela conforme:
Se raciocinarmos logicamente, facilmente chegaremos à conclusão de
que toda legislação ordinária sob os auspícios de uma Constituição deverá
acompanhar essa Constituição no seu destino. Em outras palavras, se a
Constituição é a base da ordem jurídica, e, portanto, toda legislação ordinária editada durante a sua vigência deve ter nela o seu fundamento, a
cessação da eﬁcácia dessa Constituição, a perda portanto da eﬁcácia dessa
Constituição, como perda de base de toda essa ordem jurídica, deveria ter
por resultado a perda de validade de toda essa ordem jurídica. A perda de
validade da Constituição arrastaria consigo todas as normas editadas de
conformidade com essa Constituição. Assim, a ordem jurídica começaria,
rigorosamente falando, do zero, cada vez que uma nova Constituição se
tornasse eﬁcaz. A doutrina insiste nisso, nesse raciocínio lógico, porque,
em realidade, uma lei é lei na medida em que foi elaborada segundo uma
Constituição.

O surgimento de novas Constituições faz iniciar, consoante a teoria
constitucional, um novo ordenamento jurídico:
O conjunto das normas pretéritas existentes no Estado é simplesmente
superado para dar lugar a uma nova realidade normativa, a partir do documento supremo, que é a Constituição. A realização de um novo sistema de
normas jurídicas a partir da manifestação originária do poder constituinte
provoca a necessidade imediata de conceber novas regulamentações jurídicas,
por meio das fontes e instrumentos previstos pela Constituição para tanto.
A renovação, pois, surge como necessidade premente com o aparecimento
de uma nova Constituição (TAVARES, 2006, p. 166).

Mas a idéia de renovação das leis em bloco pelo processo legislativo
imposto pela ordem constitucional emergente com a Constituição de 1988
apresenta intuitivamente diﬁculdade prática tamanha que a coloca num
plano utópico. “Construir ou reconstruir tudo desde a base seria esforço
demasiado pesado ou impossível em curto tempo e, entretanto, seria gravemente afectada a segurança jurídica” (MIRANDA, J., 2003, p. 461).
Tornar-se-ia impraticável a substituição em bloco da legislação vigente
até 1988. Anos e anos de atividade legislativa intensa seriam necessários
para a completude do vácuo legal. Enquanto não criadas as novas leis,
instalar-se-ia um caos jurídico-social. Essa situação instiga a racionalidade
jurídica a enfrentar a incapacidade legislativa, que é uma verdade de fato
aﬂorada no processo de evolução e consolidação da primazia da lei sobre
as demais fontes do direito.
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Num Estado cujo ordenamento jurídico é estruturado e ordenado a
partir da lei constitucional, as modiﬁcações das circunstâncias de fato, das
concepções políticas, culturais e até morais, que levam ao surgimento de
uma nova Constituição, induz inevitavelmente o pensamento jurídico a admitir a renovação de toda a malha legislativa para adequar-se à nova ordem
constitucional. Porém, essa dedução lógica esbarra na incapacidade natural
de produção legislativa. Ao mesmo tempo em que o Estado se estrutura
e se ordena por meio de normas produzidas formalmente, incorre – paradoxalmente – na inevitável percepção da incapacidade de produção, a um
tempo, de novo e simultâneo arcabouço normativo pelas vias legislativas
institucionalizadas, a cada momento de formação e até mesmo mutação
do ordenamento jurídico-constitucional. A impotência passa a ser um fato
contingencial e particular do movimento constitucionalista.
A substituição de ordens jurídicas, característica marcante no Estado constitucional, cria um campo de tensão entre a coerência lógica do
pensamento jurídico e a incapacidade prática de elaboração simultânea de
toda a legislação. Campo esse que, no fundo, indica um paradoxo aﬂorado
no processo de construção da lei como fonte primeira do direito. Tal percepção leva à admissão de uma verdade da razão posta para enfrentar o
paradoxo, para mitigar ou contornar a tensão entre o pensamento jurídico
lógico e a verdade de fato peculiar aos centros emanadores das leis: o
fenômeno do aproveitamento da lei velha na (re)criação de lei nova no
sistema jurídico recém-instalado.
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2

NOVAÇÃO LEGISLATIVA COMO
FONTE DE DIREITO NO SISTEMA
JURÍDICO-CONSTITUCIONAL
Sumário: 2.1 Ciência do Direito como sistema – 2.2 Novação e sistema
jurídico (de direito positivo): 2.2.1 Pluralismo jurídico: sucessão de ordenamentos jurídicos; 2.2.2 Unidade do ordenamento jurídico; 2.2.3 Princípio
da continuidade legislativa; 2.2.4 Coerência do ordenamento jurídico;
2.2.5 Paradigma de novação: a Constituição; 2.2.6 Objeto de novação:
lei, texto-da-norma e norma – 2.3 Novação como fonte de direito.

2.1 CIÊNCIA DO DIREITO COMO SISTEMA
A concepção de sistema “representou uma profunda revolução
na história do pensamento cientíﬁco ocidental” (CAPRA, 1996, p. 41).
Signiﬁcou a superação do antigo paradigma cartesiano pelo sistemático
como “aparelho teórico mediante o qual se pode estudar a realidade [...].
Por outras palavras, o modo de ver, de ordenar, logicamente, a realidade,
que, por sua vez, não é sistemática” (DINIZ, 2005, p. 8). No pensamento
de racionalistas modernos, desde o célebre método de René Descartes
(1596-1650), a postura cientíﬁca foi racional analítica, ou reducionista.
Dominou a descrição do objeto cognitivo segundo a perspectiva de que
o comportamento do todo pode ser entendido a partir das propriedades de
suas partes, de sorte que a natureza do todo corresponde à mera soma das
partes. A intervenção da concepção sistêmica abre caminho metodológico
à superação da tendência meramente analítica de observar a realidade.
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A noção de sistema não representa novidade. Já nos primórdios
da humanidade se falava em sistema; em grego, a palavra signiﬁcava
reunião, conjunto ou todo. Mas, por um largo período, a percepção da
realidade conduziu-se pelo paradigma de visão de mundo mecanicista da
ciência cartesiana. “Descartes deu ao pensamento cientíﬁco sua estrutura
geral – a concepção de natureza como uma máquina perfeita, governada
por leis matemáticas exatas” (CAPRA, 1996, p. 56). Mas, tal concepção
se vê superada:
[...] por uma nova visão da realidade, uma mudança fundamental em
nossos pensamentos, percepções e valores. Os primórdios dessa mudança,
da transferência da concepção mecanicista para a holística da realidade, já
são visíveis em todos os campos e suscetíveis de dominar a década atual
(CAPRA, 1996, p. 14).

Na segunda metade do século passado sobreveio esta aﬁrmativa de
Fritjof Capra, indicando a retomada moderna do pensamento sistemático.
No campo da sociologia, representa um abandono da microssociologia
para dar crédito à macrossociologia (BONAVIDES, 2003, p. 108). Na
perspectiva sistêmica, o pensamento cientíﬁco é conduzido ao reconhecimento de que, embora seja possível identiﬁcar as partes individuais de
um sistema, a natureza do todo não emerge da mera soma das partes. Só
compreendem as partes, se inseridas no contexto do todo.
No campo jurídico, Alchourrón e Bulygin se apercebem do ponto de
mutação do pensamento reducionista para o sistêmico. Buscam a deﬁnição
de sistema jurídico não pelo procedimento habitual de partir da norma
jurídica (parte) para chegar ao sistema jurídico como complexo normativo (todo). Tratam de perspectiva inversa, qual seja: “en vez de deﬁnir el
todo (sistema) en función de sus partes (normas), deﬁniremos las partes
en función del todo” (ALCHOURÓN; BULYGIN, 1998, p. 103). Partem
da análise das “normas no independientes”, tratadas por Kelsen, como
aquelas que, apesar de não estabelecerem sanções, são normas jurídicas
já que estão em conexão essencial com as normas sancionadoras, para
estudar a sistematização normativa do ponto de vista preponderantemente
sintático.
Com base nas “normas no independientes”, Alchourrón e Bulygin
(1998, p. 106) renunciam “a la deﬁnición del derecho en el nivel de la
norma jurídica para sustituirla por una deﬁnición en el nivel del órden o
sistema”. De sorte que reconhecem a norma como parte do sistema, podendo
até ser desprovida de sanção e ainda assim ser norma jurídica, visto que a
ordem jurídica é que contém sanções. Essa visão dá conta da diversidade
de enunciados jurídicos (prescrevem atos coativos; ordenam, proíbem e
permitem condutas; os não normativos inﬂuem nos efeitos normativos
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de outros enunciados). Alchourrón e Bulygin investigam a atividade de
sistematização normativa do ponto de vista preponderantemente sintático,
já superada a etapa de identiﬁcação do sentido das normas. Para eles, a
“discussão do acerto ou não do caráter empírico da atividade de identiﬁcação do sentido de normas é irrelevante para o estudo da atividade de
sistematização, feita a partir de signiﬁcados ﬁxos” (MARANHÃO, 2004, p.
113). Assim, chegam ao resultado de sistemas normativos como conjuntos
de proposições com sentido já identiﬁcado “que incluem todas as suas
conseqüências lógicas, nas quais pelo menos um elemento é representativo
de uma proposição normativa, ou seja, uma proposição que correlaciona
uma solução normativa” (MARANHÃO, 2004, p. 114).
Essa não é a única perspectiva de construção sistemática da ciência
normativa. Inúmeros aportes teóricos, especialmente na ciência do direito,
põem em relevo o termo sistema, de modo que não se logra uma idéia
unívoca. Não há “um único conceito de sistema: o termo sistema caracterizase pela plurivocidade” (NEVES, 1988, p. 1), a ponto de Norberto Bobbio
(1997, p. 76) aﬁrmar: o “termo sistema é um daqueles termos de muitos
signiﬁcados, que cada um usa conforme suas próprias conveniências”. Por
isso ser o uso do termo sistema “um problema semântico com solução
pragmática” (NEVES, 1988, p. 1).
Entretanto, considerando que metodologicamente a idéia de sistema
é fundamental e indispensável para a compreensão cognitiva do fenômeno
da novação, não parece de grande valia para este estudo a especulação
cientíﬁca das variadas teorias de signiﬁcação. Mas é relevante extrair,
a despeito das inúmeras noções do termo, um signiﬁcado de base que
deﬁne o sistema “como um conjunto de elementos (partes) que entram
em relação formando um todo unitário” (NEVES, 1988, p. 2). Com base
nesse conceito, reconhece-se que do sistema extrai-se:
[...] elementos (reais ou proposicionais), relações e também unidade,
que pode decorrer de uma fundamentação unitária (sistema proposicional)
ou da forma em que se apresentam ao sujeito cognoscente os modos de
se relacionarem os seus elementos (sistema real ou empírico) (NEVES,
1988, p. 2).

Tal signiﬁcado de base não se distancia completamente daquele
trabalhado por Alchourrón e Bulygin, mas evidencia pontos de vista pragmático e semântico, antecedentes à aplicação sintática que parte de um
signiﬁcado ﬁxo e pré-deﬁnido da norma na atividade de sistematização do
direito. A construção de um pensamento sistêmico depende da existência
de uma relação estrutural composta de elementos empíricos, cujos signiﬁcados devem ser construídos. A interação dos elementos determinados pela
estrutura propicia a formação do todo homogêneo, cujas propriedades lhe
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são peculiares, não alcançadas pelos elementos enquanto isolados. Nessa
perspectiva, Tercio Sampaio Ferraz Jr. (2003, p. 140) entende
[...] por sistema um conjunto de objetos e seus atributos (repertório do
sistema), mais as relações entre eles, conforme certas regras (estrutura do
sistema). Os objetos são os componentes do sistema, especiﬁcados pelos
seus atributos, e as relações dão o sentido de coesão ao sistema.

O esforço de sistematizar a Ciência do Direito conduz metodologicamente ao discurso de um sistema jurídico, como tal “atividade instauradora
que congrega os elementos do direito (repertório), estabelecendo as relações
entre eles (estrutura)” (DINIZ, 2005, p. 9), racionalmente construído para
captar a experiência jurídica em sua natural dinâmica, vale dizer, “como
uma realidade que está em perpétuo movimento, acompanhando as relações
humanas, modiﬁcando-se, adaptando-se às novas exigências e necessidades
da vida” (DINIZ, 2005, p. 9).
A Ciência do Direito enquadra-se, pois, na concepção de sistema,
como tal é proposicional nomoempírico (NEVES, 1988, p. 16; CARVALHO, 2008, p. 214). A Ciência do Direito opera indiretamente a referência aos dados reais, por meio da descrição do conteúdo de normas
positivas (jurídicas, morais etc.) (NEVES, 1988, p. 16). A descrição se
dá por proposições que “se referem – genérica ou individualmente, direta
ou indiretamente – a objetos reais, em uma linguagem material aberta e
condicionada fundamentalmente pela experiência” (NEVES, 1988, p. 16).
Tal experiência foi apreendida por Emil Lask para considerar o direito
categoria cultural concebida por uma “realidade jurídica empírica, que se
desenvolve historicamente” (FERRAZ JR., 1976, p. 280). Assenta-se numa
estrutura complexa que confunde suportes concretos e conteúdos abstratos,
que compõem camadas dimensionais do ser e do valer. Para Emil Lask, a
estrutura especíﬁca do direito é dualística, composta de forma (sintática)
e matéria (semântica), mas também acrescida da dimensão pragmática
(teleológica ou ideológica) (NEVES, 1988, p. 16). Daí a idéia de sistema
nomoempírico. Por ﬁm, o sistema da Ciência do Direito, enquanto nomoempírico, verte em linguagem que propõe serem cientíﬁcas as prescrições
normativas, próprias do sistema de direito positivo, o qual se enquadra
na espécie prescritiva (ou normativa), pois tem a função de direcionar a
conduta humana em um determinado sentido, incluindo-se no ‘mundo’ da
praxis” (NEVES, 1988, p. 17). As proposições prescritivas têm “pretensão
de validade, que depende dos critérios de admissão e expulsão do sistema”
(NEVES, 1988, p. 17).
A Ciência do Direito se ocupa da descrição cientíﬁca dos ordenamentos
enquanto complexo normativo, que se encaixam na concepção de sistemas
nomoempíricos inseridos na ordem da praxis (NEVES, 1988, p. 17). Dessa
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forma, “os atos de sua criação-interpretação-aplicação estão condicionados
pelo contexto fático-ideológico, havendo apenas uma relativa autonomia dos
conteúdos de signiﬁcação” (NEVES, 1988, p. 11). Isso implica reconhecer
que, para compreensão integral da experiência jurídica, “o complexo fático
e as conexões de sentido normativas e axiológicas constituem subsistemas
de um todo ontologicamente dialético” (NEVES, 1988, p. 13) – é essa
estrutura complexa que compõe o sistema da Ciência do Direito.
Tal perspectiva converge ao ponto de entrelaçamento de todas as formas
de tridimensionalismo jurídico (REALE, 2001, p. 147), desenvolvidas com
“o propósito comum de alcançar uma visão integral do Direito, superando
explicações unilaterais ou setorizadas”. Miguel Reale (2001, p. 148) faz
referência direta à prevalência da “visão ético-cultural do Direito, na qual
exigências teóricas e práticas se correlacionam e entre si se explicam”, em
detrimento das visões unilaterais da vida jurídica, quais sejam:
[...] a doutrina do empirismo jurídico vinculado tão-somente ao factual;
a do fato-normativo, defendido por Georg Jellineck e L. Pretrasicki, uma
espécie de compromisso entre o factual e o normativo; a do normativismo de
Stammler, concebido na Escola kantiana de Marburgo e, depois, levada por
Kelsen, até suas últimas conseqüências; e, por ﬁm, a concepção tradicional
que, segundo graus diversos, subordinava a experiência jurídica ao primado
do valor ou idéia do Direito Natural (REALE, 2001, p. 148).

A superação da visão reducionista ou unilateral do direito na compreensão global e congruente da experiência jurídica veio com a estrutura
tridimensional do direito, estrutura esta que “vem, fora de dúvida, integrar
em unidade orgânica conteúdos antes dispersos, vistos separadamente, ora
como fato, ora como valor, ora como norma” (REALE, 2001, p. 152). A
tridimensionalidade permite, no arremate de Miguel Reale (2001, p. 152):
[...] uma representação simbólica dos dados que compõem a experiência
jurídica, correlacionando-os dialeticamente, de maneira que os três fatores
componentes se desenvolvam inter-relacionados no tempo, com possibilidade
de prever-se, embora de maneira conjetural (e a conjetura é reconhecida,
hoje em dia, como um dos elementos inerentes ao conhecimento cientíﬁco), como eles poderão se inﬂuir reciprocamente, inclusive, em função da
superveniência de novas mutações factuais, axiológicas e normativas.

O fenômeno da novação está inserido no contexto tridimensional da
Ciência do Direito enquanto sistema nomoempírico que descreve o sistema
do direito positivo, que, além de nomoempírico, é prescritivo; e inﬂui no
inter-relacionamento dos fatores factuais, axiológicos e normativos presentes
no processo de sucessão temporal e espacial de sistemas jurídicos de direito
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positivo. Mas, para colocação do problema da novação na experiência tridimensional atual do direito, é indispensável proceder à análise ontológica
desse fenômeno no interior da teoria dos ordenamentos jurídicos (direito
positivo). Não se pode falar em novação sem inseri-la na experiência jurídica
assentada na idéia de ordenamento jurídico como sistema.
2.2 NOVAÇÃO E SISTEMA JURÍDICO (DE DIREITO POSITIVO)
A Ciência do Direito se apresenta como sistema de (meta)linguagem
que exprime proposições que descrevem outro sistema, o do direito positivo. “O direito positivo é um sistema nomoempírico prescritivo, onde a
racionalidade do homem é empregada com objetivos diretivos e vazada
em linguagem técnica” (CARVALHO, 2008, p. 214). O direito positivo
não é mera agregação de proposições normativas, simples justaposição de
preceitos prescritivos. Para a ﬁnalidade de ordenação da contuda humana
a que se destina, apresenta um padrão de racionalidade sistemática, já que
estrato de linguagem que é tem, necessariamente, “aquele mínimo de racionalidade inerente às entidades lógicas, de que o ser sistema é uma das
formas” (CARVALHO, 2008, p. 213). Portanto, o direito positivo alcança
o status de sistema, como tal é composto de proposições normativas prescritivas (normas) que se relacionam variadamente, tecendo uma estrutura
segundo um princípio uniﬁcador.
O direito positivo identiﬁca o ordenamento jurídico, que é considerado “o conjunto ou a totalidade das mensagens legisladas, que integrariam
um domínio heterogêneo, uma vez que produzidas em tempos diversos e
em diferentes condições de aparecimento” (CARAVALHO, 2008, p. 212).
Fenômeno cultural que é, o ordenamento jurídico representa um complexo
sistema de signos ao qual é possível atribuir as três dimensões básicas de
investigação: a sintática, a semântica e a pragmática.
No seu aspecto sintático, interessam especiﬁcamente as interconexões
entre os signos normativos, pondo-se entre parênteses os seus signiﬁcados
especíﬁcos e os objetos ou situações objetivas a que se referem, como
também os emitentes e destinatários da mensagem normativa. A dimensão
semântica diz respeito â relação entre o signo normativo e sua signiﬁcação
(aspecto conotativo), ou à relação entre o signo normativo e os objetos ou
situações objetivas a que se refere (aspecto denotativo). A pragmática evidencia o relacionamento dos signos normativos com os seus utentes, ou seja,
os emitentes e destinatários das mensagens normativas, revelando o aspecto
discursivo-dialógico da linguagem jurídica (NEVES, 1988, p. 21).

Tais dimensões são, sem dúvida, importantes para uma crítica mais
rigorosa da compreensão do ordenamento jurídico na experiência jurídica,
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e assim permite uma análise mais ﬁna e penetrante do trabalho construtivo
da Ciência do Direito. O que implica não limitar o estudo do direito à sua
concepção normativa em que a norma é o único elemento constitutivo do
fenômeno jurídico e, com isso, não reduzir o direito à intersubjetividade e
à coercibilidade (RUFFIA, 1984, p. 1). Mas permitem considerar aqueles
elementos do direito que são diversos das normas, ou seja, “mais explicitamente, a própria estrutura da ordenação jurídica, os seus procedimentos de
formação e de evolução, os órgãos e procedimentos com que se atuam e se
originam essas mesmas normas” (RUFFIA, 1984, p. 2). Ou seja, permitem
conceber o direito como “instituição, isto é, um ente que se apresenta, de
per si, em todo elemento, como jurídico” (RUFFIA, 1984, p. 3).
Santi Romano foi um dos principais responsáveis pela mudança de
concepção do direito para além da perspectiva jurídica da norma como
regra de conduta. O jurista italiano objetivou “dimostrare che tale modo di
deﬁnire il diritto, pur non essendo, almeno in un certo senso e per certi ﬁni,
inesatto, è tuttavia, considerato in sè e per sè, inadeguato e insufﬁciente,
e che, per conseguenza, occorre integrarlo con altri elementi” (ROMANO,
1945, p. 5). Esse elemento é o ordenamento jurídico. Romano desenvolve
a teoria do direito como instituição. Para ele, o conceito de direito abrange
três elementos constitutivos: a sociedade, como base de fato sobre a qual
o direito ganha experiência; a ordem, como ﬁm a que tende o direito; e a
organização, como meio para realizar a ordem (BOBBIO, 2005, p. 29).
Num primeiro momento, no propósito de desvendar a signiﬁcação
jurídico-formal do fenômeno da novação, parece mais apropriado priorizar o
aspecto sintático do ordenamento jurídico, vale dizer, a interconexão formal
analisada a partir das relações entre os signos normativos, abstraindo totalmente seu conteúdo semântico-pragmático. Tal perspectiva facilita alcançar
o signiﬁcado jurídico-formal da novação. Isso porque permite identiﬁcar o
ordenamento jurídico estatal em perspectivas distintas – diacrônica e sincrônica – e assim o captar em determinado tempo e espaço, como também
numa condição de seqüencialidade. Para tanto, é imprescindível se socorrer
do normativismo cultivado pela corrente de pensamento positivista.
Dimitri Dimoulis (2006, p. 77) propõe uma distinção conceitual em
positivismo jurídico lato sensu, distinguindo-o do jusnaturalismo, do direito
natural, e positivismo jurídico stricto sensu, diferenciando-o do moralismo
jurídico que, em sua opinião, pertence ao positivismo jurídico lato sensu.
Dentre os adeptos da categoria stricto sensu expoentes como Austin, Hans
Kelsen, Hebert Lionel Adolphs Hart e Joseph Raz, rejeitam não somente
o jusnaturalismo, mas também a vinculação do direito a outros fenômenos
e sistemas normativos sociais.
É na corrente juspositivista, opositora do jusnaturalismo e do moralismo jurídico, que a teoria do ordenamento jurídico ganha maior ex-
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pressão. O direito é estudado como estrutura autônoma e coesa composta
de normas jurídicas contextualizadas com relações particulares entre si,
desvinculando-se da perspectiva de norma singular ou de um acervo de
normas singulares. O direito é analisado “como entidade unitária constituída pelo conjunto sistemático de todas as normas” (BOBBIO, 1995, p.
197), que possui validade, como um todo. A unidade não é deduzida de
um substrato fático, vale dizer, de elementos que existem no mundo do ser
social. Os juspositivistas pressupõem que do “facto de algo ser não pode
seguir-se que algo deve ser; assim como do facto de algo dever ser se não
pode seguir que algo é” (KELSEN, 1984, p. 267); logo o ser não deve ser
confundido com o dever ser. O ordenamento jurídico está no universo do
dever ser, e identiﬁca uma ordem de conduta humana perceptível como
unidade cujo fundamento se extrai objetivamente da validade.
É em torno da idéia de unidade coesa de conglomerado de normas
jurídicas válidas e originárias de fontes formais que se constrói sintaticamente a concepção de ordenamento jurídico no sentido kelseniano. A
validade constitui elemento essencial. É a “qualidade da norma que faz
parte de um ordenamento jurídico em determinado momento” (DIMOULIS,
2006, p. 113), independentemente de referências a elementos externos, ou
seja, decorrentes de outros sistemas normativos, como os dependentes de
adequação moral, político, econômico etc. Ou seja, aplica-se ao positivismo
jurídico a teoria formal de validade.
As condições de validade são verdadeiros indicadores formais de entrada e saída da norma em relação a certo sistema jurídico. São condições
estabelecidas por outras normas do sistema jurídico, as normas de estrutura,
responsáveis pela produção jurídica uma vez que regulam os procedimentos
de criação de outras normas, as de comportamento, essas direcionadas a
regular a conduta dos indivíduos. Numa perspectiva positivista, o sistema
jurídico regula a própria produção normativa, e assim o faz por meio da
previsão normativa emanada de procedimentos institucionalizados de natureza formal aplicados para determinar a validade das normas jurídicas,
é dizer, para determinar a existência da norma no sistema jurídico.
O positivismo identiﬁca a validade do direito numa dupla perspectiva
objetiva: a validade da norma individualmente considerada e a validade
do ordenamento jurídico em sua totalidade. Nessa perspectiva, tem-se a
“tese da dupla identiﬁcação objetiva da validade, pois o PJ stricto sensu
considera possível a identiﬁcação objetiva tanto do ordenamento jurídico
em sua totalidade como de cada norma em separado” (DIMOULIS, 2006,
p. 116). Dizer que uma norma é válida equivale a dizer que ela pertence
a um sistema jurídico.
Assim, as normas constituem partes integrantes do sistema jurídico.
Este adquire autonomia signiﬁcativa ao admiti-lo como “un sistema formado
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por todos los enunciados válidos conforme a un criterio de identiﬁcación”
(ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1998, p. 138). Esse sistema é normativo,
porquanto dotado de “sistema deductivo que tiene consecuencias normativas,
para lo cual es necesario que en la base del sistema ﬁgure por lo menos
un enunciado normativo” (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1998, p. 103).
Portanto, a validade constitui elemento essencial para compreender
a unidade do ordenamento jurídico, com base na qual é possível, em
perspectivas espaciais e temporais, distinguir um ordenamento jurídico de
outro. Mais não é suﬁciente, por si só, para explicá-la. O juspositivismo
constrói ainda a idéia do fundamento de validade, não só da norma, como
também do ordenamento jurídico. Tal construção está presente na concepção de ordenamento jurídico de Hans Kelsen, cuja exposição, em apertada
síntese, é necessária para chegar ao ponto essencial de signiﬁcação formal
do fenômeno da novação.
Não se pode esquecer de outros importantes juspositivistas que também propõem explicações para a construção da idéia comum de conceber
o ordenamento jurídico como sistema dinâmico e unitário. Assim faz
Hebert L. A. Hart, que trabalha a idéia de uma regra de reconhecimento
que não é válida nem inválida apenas existe como dado objetivo se vista
no âmbito externo do ordenamento jurídico e permite a descrição desse
ordenamento. No âmbito interno, a regra de reconhecimento é a que
“especiﬁca os critérios para a identiﬁcação das leis que os tribunais têm
de aplicar” (HART, 2005, p. 307); é a que “faculta um sistema de regras
com os seus critérios de validade” (HART, 2005, p. 307).
A construção da unidade escalonada do ordenamento jurídico kelseniano – que é parte essencial no sistema da Teoria Pura do Direito e
ancora-se na teoria do escalonamento de Adolf Merkl, discípulo de Kelsen
(2003, p. 33) – encerra um processo silogístico cuja “premissa maior é a
proposição de dever-ser que enuncia a norma superior” (KELSEN, 1984,
p. 267). Dessa proposição se permite deduzir outra premissa, a menor,
que é a proposição de dever-ser que enuncia a norma inferior. Assim, o
“fundamento de validade de uma norma apenas pode ser a validade de
uma outra norma” (KELSEN, 1984, p. 267). Tal aﬁrmativa permite estabelecer um vínculo de dependência hierárquica entre normas superiores e
inferiores, porquanto uma “norma que representa o fundamento de validade
de uma outra norma é ﬁgurativamente designada como norma superior,
por confronto com uma norma que é, em relação a ela, norma inferior”
(KELSEN, 1984, p. 267).
Assim, tem-se: a norma superior (N1) é o fundamento de validade da
norma inferior (N2), que, por sua vez, será o fundamento de validade de
outra norma ainda mais inferior (N3). A autoridade que cria a N2 se apóia
na competência conferida pela N1. Subindo das normas inferiores àquelas
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que se encontram mais acima, não seria crível “perder-se no interminável.
Tem de terminar numa norma que se pressupõe como a última e a mais
elevada” (KELSEN, 1984, p. 269): a norma fundamental, que não é posta,
mas pressuposta de forma hipotética pela razão, “como uma condição de
pensar dogmaticamente” (FERRAZ JR., 2003, p. 188), como “el supuesto fundamental del que parte todo conocimiento jurídico” (AFTALIÓN;
VILANOVA; RAFFO, 1988, p. 467); pressupõe-se a mais elevada, e por
isso “é a fonte comum de validade de todas as normas pertencentes a
uma e mesma ordem normativa, o seu fundamento de validade comum”
(KELSEN, 1984, p. 269). A última norma proporciona o fechamento da
unidade, “faz das normas espalhadas e de várias proveniências um conjunto
unitário que pode ser chamado ‘ordenamento’” (BOBBIO, 1997, p. 49).
Assim, para Hans Kelsen, o ordenamento jurídico se reduz preponderantemente a uma relação normativo-sintática composta por séries
hierárquicas de validade, em que uma norma se apóia em outra e assim
sucessivamente, até conduzir à hipótese de uma primeira norma, a norma
fundamental (FERRAZ JR., 2003, p. 188). Esta é pressuposta pela razão.
Cada ordenamento jurídico possui seu fundamento de validade em uma
norma fundamental, que se refere imediatamente a uma Constituição e mediatamente a toda a ordem jurídica, enquanto conjunto de todas as demais
normas postas, criado de acordo com a Constituição, independentemente
do conteúdo, de qualquer valor transcendente ao direito positivo.
A construção silogística kelseniana de sistema sintático de normas
jurídicas objetivamente válidas permite com certa tranqüilidade – e este
é um ponto importante para a pesquisa ora desenvolvida – visualizar o
ordenamento jurídico na dupla perspectiva diacrônica e sincrônica. Permite
também identiﬁcar o ordenamento jurídico estatal válido em determinado
tempo e espaço. E assim é possível aﬁrmar, numa perspectiva estatalista,
a existência de pluralidade de ordenamentos jurídicos (sistemas), em que
cada um exprime a vontade soberana de seu respectivo povo ou nação em
contraposição à ideologia universalista do direito para a qual só existiria o
direito universal, positivo ou não. “Sob o ponto-de-vista formal-jurídico,
cada Estado é um sistema. Independente um do outro e uno. A proposição normativa fundamental de um sistema não se transpõe para o outro”
(VILANOVA, 2005, p. 153). É uma premissa importante para que se dê
seqüência à signiﬁcação jurídica do fenômeno da novação.
2.2.1 Pluralismo jurídico: sucessão de ordenamentos jurídicos
O pluralismo de sistemas jurídicos de um Estado constitui um “dadoda-experiência” (VILANOVA, 2005, p. 153). Como tal, permite distinguir a
extensão dos respectivos âmbitos de validade de um ordenamento jurídico
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de um Estado soberbano para outros, e até mesmo estabelecer uma relação
de sucessão temporal entre sistemas estatais válidos momentaneamente no
mesmo território, distinguindo, com isso, o “velho” do “novo”.
A visão momentânea, ou sincrônica, do ordenamento jurídico coaduna com a idéia de “cambios del sistema” tratada por Alchourrón e
Bulygin. Com tal expressão, os juristas atribuem ao ordenamento jurídico
a característica de ser “un sistema momentáneo que no puede cambiar sin
perder su identidad”. A preservação da identidade é a certeza da unidade,
do contrário, vale dizer, a perda de identidade leva aos “llamados cambios
del ordenamiento jurídico”, que “son sustituciones de un ordenamiento por
otro” (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1998, p. 138).
O sistema identiﬁca-se por um signiﬁcado de base, qual seja, compreende o conjunto de objetos e seus atributos (repertório) que entram em
relação, conforme certas regras (estrutura), formando um todo unitário e
coeso. O esforço de sistematizar o direito conduz metodologicamente ao
resultado de um sistema jurídico como atividade instauradora que congrega
os elementos do direito (repertório), estabelecendo as relações entre eles
(estrutura). Assim, o sistema constitui um complexo que se compõe de
uma estrutura hierárquica e um repertório, representativo de eﬁcaz aparelho
metodológico capaz de captar a integralidade da realidade jurídica.
Enquanto complexo de linguagem normativa prescritiva, o ordenamento jurídico positivo apresenta-se, como já analisado, como um sistema.
Isso porque é dotado de um mínimo de racionalidade formal que expressa
um repertório, que são elementos normativos e não-normativos, e uma
estrutura, particularmente hierárquica, decorrente do complexo das relações
entre os elementos do repertório, formando um todo unitário e coeso. Os
elementos se relacionam de forma que um busca seu fundamento de validade, necessariamente, em outros de superior hierarquia, até chegarmos
ao elemento mais elevado da estrutura – a Constituição, “ponto de partida do processo derivativo e ponto de chegada do esforço de regrassão”
(CARVALHO, 2008, p. 217).
Ordenamento jurídico é, pois, sistema, já que é composto de linguagem
normativa prescritiva, que pode ser racionalmente percebida na forma de um
todo unitário e coeso. Mas sistema e ordenamento são conceitos que não se
confundem, enquanto aquele é um método de captação do mundo fenomênico,
esse é o objeto captado. Sistema é apenas uma forma técnica de conceber
e perceber os ordenamentos, que são um dado lingüístico jurídico-social.
Assim, o ordenamento como sistema é um discurso técnico-operacional que
permite descrever a integração das normas num conjunto, dentro do qual
é possível identiﬁcar as normas jurídicas válidas (e inválidas) e as normas
chamadas “‘supremas’, ‘independientes’ o ‘soberanas’ – que no son válidas
ni inválidas” (GUASTINI, 1999, p. 343).
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O ordenamento como sistema pode ser apreendido a partir de dois
pontos de referência: sincrônico ou diacrônico (GUASTINI, 1999, p. 349).
Favorece tal percepção a evidência de que
un ordenamiento jurídico no es un conjunto de normas determinado de
una vez por todas, sino más bien un conjunto cambiante de normas. No
obstante, un conjunto cambiante no es propriamente ‘um’ sistema sino más
bien una sucesión de sistemas distintos (GUASTINI, 1999, p. 349).

Se observado em um dado momento de sua existência histórica, ou
seja, abstraindo o aspecto temporal, o ordenamento jurídico apresenta uma
concepção sincrônica, e enquanto tal se mostra um conjunto sincrônico de
normas (GUASTINI, 1999, p. 349). Se descrito numa perspectiva contínua,
ou seja, tomando em conta a evolução temporal, o ordenamento jurídico
identiﬁca uma seqüência diacrônica de conjuntos sincrônicos de normas
(GUASTINI, 1999, p. 349). Porém, essa visão ambígua do ordenamento
não lhe retira a unidade, porque tal condição é garantida pela “identidad
de los critérios usados para la identiﬁcación de los conjuntos normativos
pertenecientes a la secuencia” (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1991, p. 397).
A seqüencialidade evidencia a variação do conteúdo do ordenamento jurídico, na medida em que, com a aplicação do mesmo critério-de-pertinência
em tempos distintos, são produzidos conjuntos sincrônicos de normas que
se sucedem. Assim, o ordenamento não só apresenta-se como um conjunto
de normas, como a tal deﬁnição agrega-se a idéia de que “el contenido del
orden jurídico es en todo momento determinado o al menos determinable,
es decir, se puede determinar en principio qué normas pertenecen a un
orden jurídico dado en un momento dado” (ALCHOURRÓN; BULYGIN,
1991, p. 395).
Assim, a ambigüidade diacronia/sincronia evidencia pontos de vista
distintos, os quais permitem deﬁnir o ordenamento jurídico numa dupla
abstração:
a) sincrônica: abstrai o ordenamento jurídico em um momento determinado
de sua existência histórica, isolando-o de sua modiﬁcação no tempo. Por
esse ângulo, o ordenamento jurídico se apresenta como um conjunto de
normas inevitavelmente destinado a mudar no tempo. A visão sincrônica
do ordenamento jurídico o apreende numa perspectiva estática. Nesse
ponto de vista, a norma é simplesmente existente juridicamente (existe
porque foi formulada e posta, ou deliberada, promulgada e publicada,
de acordo com as normas sobre a produção jurídica próprias do ordenamento jurídico);
b) diacrônico: admite o ordenamento jurídico em sua evolução histórica,
o que exprime a idéia de continuidade. Por tal ângulo, o ordenamento
jurídico é deﬁnido não como um conjunto de normas, mas como uma
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seqüência de conjuntos sincrônicos de normas, cuja unidade é preservada pela não modiﬁcação dos critérios-de-pertinência das normas. A
seqüencialidade indica a capacidade de modiﬁcação das normas de dado
momento em resultado da sucessão dinâmica provocada pelos atos normativos que modiﬁcam o sistema jurídico ao promover o ingresso de
novas normas e a expulsão de normas preexistentes (atos de produção
e derrogação de normas jurídicas) (GUASTINI, 1999, p. 349), sem
alteração de sua identidade. O ordenamento jurídico se apresenta, pois,
como uma sucessão dinâmica de atos normativos.

Com efeito, o termo ordenamento jurídico encerra uma ambigüidade:
“unas veces, designa un conjunto sincrónico de normas; otras, designa una
secuencia diacrónica de conjuntos normativos sincrónicos” (GUASTINI,
1999, p. 349). No ponto de vista sincrônico, o conjunto se estrutura por
relações nomoestáticas; e, no diacrônico, por relações nomodinâmicas
(GUASTINI, 1999, p. 350; CARVALHO, 2008, p. 215).
O ordenamento jurídico é, portanto, um sistema que conjuga relações nomodinâmica e nomoestática. Todo ordenamento jurídico moderno
é, ao mesmo tempo, dinâmico e estático (CARVALHO, 2008, p. 215). As
relações dinâmicas são puramente formais e responsáveis pelos critérios
de existência e validade (formal) das normas jurídicas no sistema. Nesse
caso, o sistema é dinâmico justamente porque o critério-de-pertinência,
vale dizer, o fundamento último de validade da totalidade das normas é
formal (AFTALIÓN; VILANOVA; RAFFO, 1988, p. 461), prescinde do
conteúdo das normas e faz referência exclusivamente ao modo de produção
das normas jurídicas. A seu turno, o ordenamento jurídico é estático, na
concepção kelseniana, na medida em que comporta critérios de validade
e invalidade (ou até mesmo existência ou inexistência) das normas que
fazem referência ao conteúdo das normas jurídicas (AFTALIÓN; VILANOVA; RAFFO, 1988, p. 455).
Assim, considerando as distinções sincronia/diacronia e estática/
dinâmica, o ordenamento jurídico constitui uma unidade ambígua que,
decorrente de um único critério de identiﬁcação, conjuga normas jurídicas
que, num dado momento histórico, formam um conjunto sincrônico de
normas estruturado por relações nomoestáticas e, na sua evolução histórica,
formam uma sequência diacrônica de conjuntos sincrônicos de normas
estruturada por relações nomodinâmicas.
Contudo, a substituição de ordenamentos jurídicos ocorre no momento
em que há a modiﬁcação do “critério de identiﬁcación” (ALCHOURRÓN;
BULYGIN, 1991, p. 397) das normas, seja no conjunto sincrônico, seja
na sequência diacrônica:
La aplicación de los mismos criterios en tiempos diferentes del ordene
es variable. Pero solo si se modiﬁcan los critérios de identiﬁcación, es
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decir, son reemplazados por otros (como ocurre, por ejemplo, en el caso
de una revolución o una declaración de independencia) pierde el orden jurídico su identidad y es sustituído por otro orden nuevo (ALCHOURRÓN;
BULYGIN, 1991, p. 397).

A revolução ou a declaração de independência são pressupostos de
perda da identidade do sistema jurídico. Alchourrón e Bulygin (1998, p.
140) identiﬁcam as causas da perda de identidade, dentre elas a mais
comum ou, em sua dicção, “normal”, se dá com a “promulgación de una
nueva ley”. É um caso que provoca “normalmente una modiﬁcación del
sistema correspondiente” (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1998, p. 140). Essa
modiﬁcação deve ser suﬁciente para alterar os critérios de identiﬁcação
das normas válidas no sistema. No Estado constitucional, a substituição de
uma Constituição por outra modiﬁca os critérios de existência e validade
das normas, inaugurando assim novo sistema.
Essa visão permite concluir que a expressão direito constitucional
brasileiro não coaduna com a idéia de ordenamento momentâneo (sincrônico),
pois não indica um ordenamento jurídico, mas sim “una secuencia temporal
y discontinua de ordenamientos jurídicos” (ALCHOURRÓN; BULYGIN,
1998, p. 138). Essa sequência se iniciou com a outorga da Constituição
de 1824, que é a primeira Constituição, porque até então nenhuma outra
existiu no Brasil (histórico-temporal), mas também é, no sentido lógico,
a primeira porque era “um norma de la que todas las demás se derivan”
(AFTALIÓN; VILANOVA; RAFFO, 1988, p. 461), vale dizer, é dela que
as normas derivaram e nela fundamentavam sua validade, formando um
todo lógico, um sistema.
Depois dessa Constituição, outras surgiram e, com elas, outros ordenamentos jurídicos (sincrônicos/diacrônicos) sucederam no mesmo espaço
territorial, na medida em que houve a sucessão de critérios de identiﬁcação, até chegar ao sistema em vigor, fundado pela Constituição de 1988.
Assim, apesar de haver uma seqüência contínua do direito constitucional
brasileiro, sistemas jurídico-constitucionais se sucederam no mesmo espaço
de tempo, a cada emergência de uma nova Constituição se estabeleceu
uma ruptura lógico-temporal de sistemas jurídico-constitucionais. É que a
Constituição vigente é, no sentido lógico, a primeira Constituição, porque
é “la norma de la cual derivan – o en la cual fundamentan su validez –
la totalidad de las normas” (AFTALIÓN; VILANOVA; RAFFO, 1988, p.
460) do ordenamento jurídico brasileiro vigente.
É nesse contexto de sucessão tempo-espacial de sistemas jurídicos,
em razão da substituição de Textos Constitucionais, que se instala a
problemática da novação legislativa no contexto da temporalidade lógica
dos sistemas. Sob a perspectiva do ordenamento jurídico como sistema
é que a novação encontra sua identiﬁcação estrutural, mais precisamente
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no campo da relação temporal entre ordenamentos (BOBBIO, 1997, p.
161) ou entre sistemas jurídicos. Constitui fenômeno cuja problemática
se caracteriza por nascer no exterior para gerar efeitos no interior de um
ordenamento jurídico. Em outras palavras, originariamente se manifesta
no momento de sucessão de sistemas situados no mesmo âmbito espacial
e em diferente âmbito temporal. É no âmbito dessa relação que se propõe
estudar o mecanismo por meio do qual um ordenamento jurídico lida com
o substrato legislativo produzido em outros sistemas com o mesmo âmbito
de validade espacial, mas não temporal.
Portanto, numa perspectiva estatalista, a novação constitui fenômeno
incompatível com a concepção universalista do direito, pois se manifesta
no universo do pluralismo jurídico, como aﬁrmação de múltiplos ordenamentos jurídicos de variados tipos, e próprio do “relacionamento entre
ordenamento velho e ordenamento novo” (BOBBIO, 1997, p. 175).
Esse relacionamento envolve uma relação de positividade. A “positividade não é senão a eﬁcácia, maior ou menor, possuída em certo momento
por uma norma ou por um complexo de normas” (DEL VECCHIO, 1957,
p. 150). Portanto, em última instância, o que se discute no fenômeno da
novação é a substituição de positividade, uma vez que duas ordens jurídicas distintas, no mesmo âmbito espacial, confrontam-se numa relação
em que uma, a anterior, perde sua positividade para outra, a posterior,
mas sem reverter, para esta, no não-aproveitamento do material legislativo
proveniente do ordenamento jurídico sucedido.
Não há como construir a idéia de aproveitamento do material legislativo no ordenamento jurídico sucessor proveniente de ordenamento
jurídico sucedido sem se ater ao elemento responsável pela sistematicidade
do ordenamento jurídico – a unidade normativa.

2.2.2 Unidade do ordenamento jurídico
A unidade do ordenamento jurídico “é conferida pelo núcleo normativo que institui os órgãos e/ou fatos (costumeiros) básicos de produção
jurídica. Isto é a unidade resulta da possibilidade de qualquer norma do
ordenamento jurídico derivar, regular ou irregularmente, deste núcleo”
(NEVES, 1988, p. 23). Esse núcleo é referido não ao estilo de norma
fundamental kelseniana (abstrata), mas sim em sentido objetivo, sobre a
qual se manifestaram o próprio Kelsen, Hart, Capella e, assim ﬁzerem,
respectivamente, nos conceitos de Constituição em sentido material, regra
de reconhecimento e norma-origem (NEVES, 1988, p. 23). Tais conceitos
designam não uma norma pressuposta, mas posta, vale dizer, uma norma
positiva instituída em um momento determinado por uma autoridade de-
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terminada como a mais alta do ordenamento jurídico positivo, a primeira
da cadeia normativa hierárquica.
Tal visão da unidade normativa assenta-se numa indispensável dimensão sintática do ponto de vista interno do sistema jurídico. Dela se extrai
o núcleo normativo originário como critério de existência e validade das
demais normas do ordenamento jurídico. Assim, a unidade do ordenamento
jurídico “decorre da vinculação, direta ou indireta, de todas as normas do
sistema ao núcleo normativo originário” (NEVES, 1988, p. 26). Tal núcleo
é o único responsável pela institucionalização formal dos órgãos e/ou fatos
costumeiros básicos de produção das proposições normativas:
O sistema consta de proposições normativas; uma proposição normativa
tem sua origem (reason of validity) em outra proposição normativa; uma
proposição normativa só pertence ao sistema se podemos reconduzi-la à
proposição fundamental do sistema (VILANOVA, 2005, p. 154).

“A unidade do sistema jurídico, enquanto unidade formal, é inseparável da hierarquia das fontes de produção jurídica” (NEVES, 1988, p. 27),
porquanto as noções de existência e validade de uma norma jurídica existem
se se puder “relacionar a forma normativa com as fontes de criação do
Direito (costume, legislação, jurisprudência), e estas fontes técnicas (mal
denominadas formais) se reconduzirem à fonte última, à última razão-devalidade, o fundamento-de-validade de toda norma: a norma fundamental”
(VILANOVA, 2005, p. 155).
O relacionamento hierárquico das fontes de direito estabelece “processos internormativos de fundamentação e derivação jurídicas” (AFTALIÓN;
VILANOVA; RAFFO, 1988, p. 455; NEVES, 1988, p. 28; CARVALHO,
2005, p. 217). Esse é um conceito extremamente relevante para a construção da signiﬁcação jurídica da novação legislativa.
O fundamento imediato de validade de uma norma a constitui-se das
normas superiores que lhe determinam o órgão e o processo de produção,
assim como, em regra, delimitam-lhe parcialmente o conteúdo; e destas
normas fundantes vai-se ascendendo até se atingir o complexo normativo
originário, que atua apenas como critério de pertinência e validade, não
sendo válidas nem inválidas as suas normas. Mas, por sua vez, a norma
a funciona como fundamento imediato de validade de outras normas,
determinando-lhes parcialmente os conteúdos, e delas descendendo, chegase às normas que estabelecem os atos de pura aplicação normativa. Assim,
exceto o complexo normativo originário e as normas que prescrevem os atos
de exclusiva aplicação normativa, todas as normas jurídicas apresentamse, simultaneamente, como fundamentação e derivação de outras normas
integrantes do ordenamento jurídico (NEVES, 1998, p. 28).
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Na novação legislativa se trabalha a idéia de aproveitamento de
proposições normativas diretamente vinculadas, direta ou indiretamente, ao
núcleo normativo originário suplantado por outro núcleo. Este atua como
critério de existência e validade das proposições normativas que vierem
a ser produzidas pelas novas fontes de direito. Constitui o fundamento
imediato de validade de todas as proposições normativas que, a partir de
sua emergência, vierem a ser produzidas no interior do sistema por ela
fundado.
Sendo assim, para admitir o aproveitamento de proposições normativas vinculadas ao núcleo normativo originário suplantado, pressupõese, como corolário lógico, o desligamento do liame internormativo de
fundamentação-derivação da proposição normativa antiga com o núcleo
normativo originário ao qual até então se vinculava, a ﬁm de desenvolver
novo liame, agora atrelado ao novo núcleo. Só assim se pode falar em
continuidade legislativa.
Para desenvolver o novo processo internormativo de fundamentaçãoderivação das proposições normativas antigas com o novo núcleo normativo originário há de se invocar as novas fontes de criação de direito para
atribuir às proposições normativas antigas novas formas normativas. Esse
relacionamento pode ser promovido pela legislação como fator de produção normativa. Porém, esbarraria na incapacidade de fato de se produzir
o direito em bloco no momento da sucessão de núcleos normativos originários. Outra deve ser a fonte de promoção do liame internormativo de
fundamentação-derivação das proposições normativas com o novo núcleo
normativo originário. Daí a idéia de continuidade legislativa.
2.2.3 Princípio da continuidade legislativa
Depois de largo período de supremacia do direito positivo, hoje, mais
do que nunca, é certeira a metáfora de Norberto Bobbio (1997, p. 41):
“Um ordenamento jurídico não nasce no deserto”. A sucessão temporal
de ordenamentos jurídicos, no mesmo âmbito espacial, ou seja, na mesma
sociedade civil, por mais que a derrubada da ordem jurídica velha tenha
sido revolucionária, motivada por circunstâncias fáticas, concepções políticas, culturais e morais estranhas à ordem substituída, ainda assim não
é capaz de dar solução de continuidade ao curso da histórica concreta de
determinada sociedade civil.
De sorte que o novo ordenamento jurídico deve lidar com estratiﬁcações normativas precedentes, eliminando-as, mas também, e inevitavelmente, acolhendo-as, no processo formal de criação do novo direito.
Nesse particular, conclui Karl Engisch (2004, p. 322), “[...] duma maneira
inteiramente geral, as ordens jurídicas se vêem a cada passo obrigadas a
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assimilar, a transformar e em parte a eliminar mesmo, ainda que não exista
norma expressa, materiais jurídicos estranhos ou tornados estranhos”.
Mais do que uma solução para a incapacidade do processo legislativo clássico em produzir, a um só tempo, a malha legislativa segundo os
procedimentos e a realidade vigorantes, a continuidade da ordem jurídica
precedente constitui um pressuposto jurídico-positivo, ainda que não expresso, do Estado moderno. Tal pressuposto já se fazia sentir num dos
precursores do juspositivismo, Thomas Hobbes (1974, p. 167):
Se o soberano de um Estado subjugar um povo que haja vivido sob
outras leis escritas, e posteriormente os governar através das mesmas leis
pelas quais antes eram governados, essas leis serão, não obstante, as leis
civis do Estado vencedor, e não as do Estado vencido. Porque o legislador
não é aquele por cuja autoridade as leis pela primeira vez foram feitas,
mas aquele por cuja autoridade elas continuam sendo leis. Portanto, quando
diversas províncias são abrangidas pelo domínio de um Estado, e nessas
províncias há uma diversidade de leis, às quais geralmente se chama os
costumes de cada província, não devemos entender que esses costumes recebem sua força apenas da passagem do tempo. Eles eram antigamente leis
escritas, ou de algum outro modo dadas a conhecer, para as constituições e
estatutos de seus soberanos. E se agora são leis não é devido à prescrição
do tempo, e sim às constituições do atual soberano.

Ao aﬁrmar a soberania do legislador na produção do direito, Hobbes
reaﬁrma a unidade do poder, a autoridade não só de criar pela primeira
vez as leis como também de conferir às já criadas validade para que mantenham a condição de leis. Sob as constituições do soberano é que as leis
são leis. Contudo, Hobbes admite a continuidade do substrato normativo
preexistente como os costumes de cada província, ou até mesmo regras
escritas, antes de a força soberana lançar sobre ele autoridade legislativa
para dar continuidade à normatividade ou renová-la. Não se aﬁrma que,
no trecho acima, Hobbes tenha trabalhado a novação tal como hoje vista,
mas reitera a autoridade do soberano como única fonte de criação das
ordens de comando aos súditos, ou seja, das leis, independentemente de
seu conteúdo. Em seu voluntarismo jurídico, o ﬁlósofo reconhece a temporalidade do ordenamento jurídico atrelada ao lapso de tempo do poder
do soberano. Nesse caso, poder-se-ia vislumbrar uma idéia do fenômeno
de novação como fonte de direito, na medida em que reconhece no soberano sucessor o poder de dar continuidade às leis criadas pelo soberano
sucedido, desde que impostas a sua autoridade. Interessante é o fato de
que, já no século XVII, nas origens do positivismo, já se tinha presente
a continuidade legislativa não como regra posta, mas como pressuposta
da racionalidade jurídica.
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No constitucionalismo moderno, sob inﬂuxo do pensamento juspositivista lato sensu, o princípio da continuidade das normas jurídicas precedentes torna-se ainda mais presente na formação do ordenamento jurídico,
com a feição própria de continuidade condicionada à compatibilidade da
ordem precedente com a norma jurídica constitucional (SILVA, J. A., 2003,
p. 219). Isso ocorre especialmente em tempos modernos quando não se
vê com tanta freqüência a superação de regime jurídico-político por meio
de revolução, mas pela passagem sem ruptura, sem solução abrupta de
continuidade. No tocante à revolução, há que concordar com a concepção
trabalhada por Jorge Miranda (2003, p. 362):
A revolução não é o triunfo da violência; é o triunfo de um Direito
diferente ou de um diverso fundamento de validade do sistema jurídico
positivo do Estado. Não é antijurídica; é apenas anticonstitucional por
oposição à anterior Constituição – não em face da Constituição in ﬁeri
que, com ela, vai irromper.

A continuidade legislativa sempre se fez presente no constitucionalismo
brasileiro. A exceção da Constituição de 1891, que, sem uma revolução,
implementou nova estrutura de Estado ao recepcionar o regime republicano
e o federalismo, o curso do constitucionalismo brasileiro não tem sofrido,
a cada promulgação e publicação de uma nova Constituição, transformação
radical na estrutura do Estado. Mesmo diante da Constituição de 1988 que
é o desfecho ﬁnal da transição do regime militar para um regime constitucional democrático, não se apercebeu “um rompimento total, deﬁnitivo e
absoluto com a vida constitucional pretérita” (PEREIRA, 1988, p. 29-36).
A ordem constitucional advinda em 1988 se apresenta
[n]ova na sua roupagem e nova no seu contexto, não se pode, contudo,
inferir daí que o País rompeu com o seu passado, e empreendeu nova
construção político-sociológica divorciada de sua tradição histórica. Algo
sobrevive dentro do arcabouço do ordenamento jurídico. Esta sobrevivência
é o que se exprime pelo enunciado do “princípio da continuidade da ordem
jurídica” (PEREIRA, 1988, p. 29-36).

A continuidade da ordem jurídica se exprime na sobrevivência da
rede normativa com que a Constituição de 1988 se deparou no momento
de sua promulgação, condicionada aos ditames constitucionais por ela
estabelecidos:
Obviamente, em regra, ao entrar em vigor, a Constituição já encontra a
atuar extensa rede normativa, elaborada sob outros regimes constitucionais,
mas que nem por isso está condenada, de maneira inexorável, à extinção:
sendo inconcebível o vácuo jurídico total, nem sequer as mais radicais
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revoluções costumam chegar ao ponto de repudiar instantaneamente, em
bloco e de modo automático, todo o complexo de normas anteriores (MOREIRA, 1988, p. 151-6).

De fato, nos dias atuais, parece inevitável contar com a legislação
precedente como elemento factual-normativo aproveitável em um processo
de sucessão de sistemas jurídico-constitucionais. Chegar-se-ia ao extremo
de constituir uma questão de limitação do Poder Constituinte? Dependendo da perspectiva ﬁlosóﬁca adotada como ponto de partida da análise
da natureza do Poder Constituinte, chega-se a resultados distintos. Para
os jusnaturalistas, o Poder Constituinte é limitado pelo direito natural, ou
seja, pelos direitos humanos fundamentais universalmente aceitos. Já para
os positivistas, se não há direito antes da manifestação do Poder Constituinte, não há direito imposto contra esse poder, que deve ser considerado
ilimitado. Aproximar-se-ia, como lembra Jorge Reinaldo Vanossi (1983,
p. 11-25) referindo-se à ponderação metafórica de Genaro Carrió, de um
“poder supremo, ilimitado, muito mais além do bem e do mal, o qual
coincide com os conceitos, que os manuais de Religião ou de Teologia
dão com relação à idéia de Deus”.
Não se tem a pretensão de imergir nos meandros dessa discussão,
mas aqui se adota a perspectiva de um Poder Constituinte historicamente
situado. Trata-se de um poder anterior e superior aos poderes ditos constituídos, e cuja obra é a Constituição, resultado de uma função integrativa
de sua própria natureza existencial. Mas isso não implica admitir que
[...] o poder constituinte equivalha a poder soberano absoluto e que,
signiﬁque capacidade de emprestar à Constituição todo e qualquer conteúdo, sem atender a quaisquer princípios, valores e condições. Não é poder
soberano absoluto – tal como o povo não dispõe de um poder absoluto
sobre a Constituição – e isso tanto à luz de uma visão jusnaturalista ou
na perspectiva do Estado de Direito como na perspectiva da localização
histórica concreta em que se tem de pronunciar o órgão nele investido. O
poder constituinte está sujeito a limites (MIRANDA, J., 2003, p. 376).

O fenômeno da novação, enquanto estruturado pela idéia de continuidade legislativa, revela uma limitação do Poder Constituinte de ordem
material a ser observada no momento de sua manifestação concreta fundacional. Se a lei constitui verdadeiro canalizador dos substratos materiais,
de natureza ideológica, moral, cultural e política de uma sociedade, ainda
que, com a ruptura abrupta de um regime jurídico e suplantação por outro,
como se veriﬁca no Poder Constituinte Revolucionário, especialmente no
atual estágio do constitucionalismo, parte do material legislativo será ainda
aproveitada, como numa continuidade do processo histórico de evolução
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de uma sociedade civil, na nova ordem jurídica. Karl Engisch (2004, p.
322) lembra que esta é a evidência a que se chegou ao estudar o assalto
ao poder, na Alemanha, pelo Nacional-socialismo, e ao constatar que a
nova ordem jurídica foi obrigada a assimilar parte do direito do Estado
de Weimar.
A desconexão total do material legislativo precedente pode levar à
ineﬁcácia da nova Constituição, já que se desdenhariam as concepções
reais mais arraigadas da sociedade. “Os limites de fato estão em que,
quem estabelece uma Constituição não pode chocar-se frontalmente com
as concepções mais arraigadas – a cosmovisão – da comunidade, porque,
do contrário, não obterá a adesão dessa comunidade para as novas instituições” (FERREIRA FILHO, 1999, p. 76). Mesmo que se pretendesse a
absorção de tais concepções essenciais pelo novo procedimento legislativo
segundo a nova perspectiva constitucional, seria impossível a um só tempo,
ou no lapso temporal suﬁciente para evitar o caos social. De modo que o
material legislativo precedente acaba por constituir verdadeiro insumo à
nova ordem jurídica a condicionar a técnica constitucional do constituinte
a não repelir a continuidade legislativa.
Nesse sentido é a ponderação de Jorge Miranda (2003, p. 461) ao
aludir ao fato de que a continuidade legislativa, enquanto recepção da
regulamentação de certas matérias constitucionais não imediatamente pela
nova Constituição, mas sim por outras normas, “implica, de certa sorte,
uma autolimitação do poder constituinte”, no sentido de que este não deve
se desconectar da continuidade histórica.
Parece, pois, razoável aﬁrmar que o princípio da continuidade
constitui, no fundo, uma limitação imanente à técnica constitucional
constituinte, porquanto constitui limite ligado à própria natureza do poder
constituinte formal situado no atual momento histórico de conﬁguração do
Estado constitucional de direito. É uma limitação que decorre “da noção
e do sentido do poder constituinte formal enquanto poder situado, que se
identiﬁca por certa origem e ﬁnalidade e se manifesta em certas circunstâncias” (MIRANDA, J., 2003, p. 378). De modo que essa limitação, até
por ser imanente, “opera mesmo quando a nova constituição não conﬁrme
expressamente as normas compatíveis” (SILVA, J. A., 2003, p. 219), como
no caso da Constituição brasileira de 1988.
2.2.4 Coerência do ordenamento jurídico
A coerência, ou plenitude, é condição lógica indispensável para
apreensão cognitiva do ordenamento jurídico como sistema unitário e
consistente. O “conhecimento do Direito – como todo o conhecimento –
procura apreender o seu objeto como um todo de sentido e descrevê-lo
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em proposições isentas de contradição” (KELSEN, 1984, p. 286). Assim,
não basta que as proposições normativas da ordem jurídica estabeleçam
uma relação ordenada com o todo, mas também devem manter entre si
um relacionamento de coerência. De sorte que o ordenamento jurídico se
mantém num sistema enquanto não coexistirem nele proposições normativas incompatíveis.
Com efeito, pondera Karl Engisch (2004, p. 310), “uma das faces do
princípio da unidade é justamente o postulado da exclusão das contradições
no seio da ordem jurídica”. As normas estabelecem entre si uma relação
de compatibilidade, que deve resultar na expulsão da incompatibilidade.
Por essa razão, a coerência do ordenamento jurídico “é um pressuposto
(ideológico) que a dogmática assume prevalecentemente” (FERRAZ JR.,
2003, p. 206); ou, na teoria da argumentação jurídica formulada por Robert
Alexy (2001, p. 293), é uma regra fundamental (“Nenhum orador pode se
contradizer”), cuja validade é condição para qualquer comunicação lingüística em que se trate da verdade ou da correção de um discurso teórico ou
prático, aplicável também ao discurso jurídico, especialmente quando se
trata da não-contradição entre normas (ATIENZA, 2002, p. 243).
Contudo, num sistema normativo complexo – como é o jurídico –
dotado de pluralidade de fontes normativas, é natural surgir normas em
contraste com outras produzidas por fonte diversa ou ainda pela mesma
fonte, especialmente no sistema positivista no qual a inclusão da norma
se dá por critérios puramente formais e por uma gama de editores de
normas jurídicas. Isso faz com que a coexistência de normas contraditórias
seja conseqüência de uma das características pragmáticas do ordenamento
jurídico (NEVES, 1988, p. 35). Mas tal fato não é suﬁciente para negar
a sistematicidade do ordenamento jurídico, porquanto o que realmente
determina essa qualidade é a certeza da existência de um mecanismo para
eliminar as incompatibilidades. “Lo importante es identiﬁcar las incoherencias y examinar las técnicas usadas para eliminarlas” (ALCHOURRON;
BULYGIN, 1991, p. 143).
O fenômeno da novação trabalha com o processo de compatibilidade
entre normas pré-constitucionais e novos critérios de pertença e pertinência estabelecidos pela nova ordem jurídica. Com a sucessão temporal de
ordenamentos jurídicos no mesmo âmbito espacial, especialmente no momento em que surge uma nova Constituição, todas as normas precedentes,
originárias do ordenamento sucedido, criam com a nova ordem um campo
de potencial contradição, que somente será eliminado com a novação das
normas, ou seja, com o estabelecimento de um novo liame internormativo de
fundamentação-derivação. Em sendo a norma pré-constitucional compatível
com a nova Constituição, elimina-se o campo potencial de contradição, e
a norma é admitida, sob novo fundamento de validade, como pertencente
ao novo sistema. Assim, está preservada a coerência sistêmica.
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Diante da promulgação e publicação de uma nova Constituição, a norma
pré-constitucional, vinculada ao núcleo normativo originário proveniente
de outros ordenamentos jurídicos já sucedidos, depende de estabelecer um
liame internormativo de fundamentação-derivação com a nova Constituição
com base nos critérios de pertença e pertinência extraídos desta. Nesse
caso, é correto aﬁrmar que a norma pré-constitucional incompatível com
a nova Constituição está em situação de antinomia jurídica?
É na lição de Tercio Sampaio Ferraz Jr. (2003, p. 212) que se encontra a exata deﬁnição de antinomia real ou própria:
Oposição que ocorre entre duas normas contraditórias (total ou parcialmente), emanadas de autoridades competentes num mesmo âmbito normativo, que colocam o sujeito numa posição insustentável pela ausência ou
inconsistência de critérios aptos a permitir-lhe uma saída nos quadros de
um ordenamento dado.

A antinomia exige a posição de contradição entre duas normas emanadas de autoridades competentes num mesmo âmbito normativo, ou seja,
de fontes de direito próprias do mesmo ordenamento jurídico, de sorte que
ambas as normas sejam vigentes e pertencentes a um mesmo ordenamento,
o que implica admitir a pressuposição de situação de normas incompatíveis
entre si produzidas no mesmo sistema jurídico (NEVES, 1988, p. 36).
É que as normas em situação de conﬂito devem ter seu fundamento de
pertença e pertinência conferido no mesmo ordenamento jurídico:
O conﬂito para dar-se, requer que o seja no interior de um só sistema.
Conﬂitos inter-sistemáticos são extra-lógicos. Cada sistema (jurídico) tem
uma órbita pessoal, material, espacial e temporal de validade. Para trazer
norma de um sistema S’ para o sistema S” requer-se norma-de-reeenvio
(assim no Direito Internacional Privado). Com o que se faz a interiorização
da norma advinda. (VILANOVA, 2005, p. 30)

Poder-se-ia então inferir que, no exato momento da promulgação
de uma nova Constituição, quando esta se depara com todo o arcabouço
legislativo pertencente ao sistema sucedido, as normas pré-constitucionais
incompatíveis com as novas normas constitucionais não se acham em situação
de antinomia real ou própria, mas sim em situação de antinomia aparente,
pois a contradição não se opera entre normas do mesmo ordenamento
jurídico. É o que entende Marcelo Neves (1988, p. 96) ao aﬁrmar que,
“em se tratando de lei inconstitucional, surge um problema de antinomia
real, embora provisória, enquanto no caso de lei incompatível com nova
Constituição, a antinomia é aparente”. A situação de antinomia real poderá
vir a ocorrer num segundo momento, quando a norma pré-constitucional
já novada incorre, por força de mutação constitucional, em contradição
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com as normas constitucionais vigentes e assim caracterizar uma situação
de antinomia própria ou real (vide capítulo sexto).
Localizado e estruturado, pois, o fenômeno da novação no universo
jurídico do ordenamento jurídico, que foi analisado em suas essenciais
propriedades, nos tópicos seguintes o estudo se volta aos elementos que
compõem a estrutura da novação, para então alcançar sua signiﬁcação
jurídica.

2.2.5 Paradigma de novação: a Constituição
O ato constituinte por meio do qual se edita um novo ordenamento
jurídico é, na correta ponderação de Manoel Gonçalves Ferreira Filho
(1999, p. 80), “um ato que se traduz numa pretensão de se transformar
em uma Constituição; porque a Constituição surge, verdadeiramente falando, somente quando a eﬁcácia desse novo ato é alcançada”. Com ela
ocorre a resolução da eﬁcácia da ordem jurídica anterior e a inicialidade
fundante de um novo ordenamento jurídico. Diante do efeito fundante,
uma nova Constituição passa a ser parâmetro para o direito positivo anterior, “ove si attribuisca alla costituzione sopravvenuta efﬁcacia novativa
della fonte di validità delle norme preesistenti” (MORTATI, 1958, p. 131).
Sendo a norma anterior compatível com a nova Constituição, recebe novo
fundamento de validade e assim recobra a eﬁcácia já como nova norma
pertencente ao ordenamento jurídico recém-criado. A Constituição é, pois,
o parâmetro de novação (ou não) da norma pré-constitucional. Na relação
de compatibilidade/incompatibilidade que se estabelece entre a norma
pré-constitucional e a Constituição, tem aquela como objeto e esta como
parâmetro. Logo, estabelecer sua concepção ou sentido torna-se condição
essencial no estudo do fenômeno da novação.
Diversas são as concepções de Constituição elaboradas no curso do
constitucionalismo, que abarcam aspectos não só jurídicos, como indica
Giuseppe de Vergottini (2004, p. 110):
A título indicativo recordemos que se ha desarrollado una organización
estatal, una noción política (en cuanto organización basada sobre determinados principios de orientación política) y, en ﬁn, particularmente, una
noción jurídica. Esta última se identiﬁca con el ordenamiento estatal o,
de modo más estricto, con la norma primaria sobre la que se funda tal
ordenamiento.

Mas todas as concepções de Constituição se constroem em conexão
com o processo histórico de desenvolvimento do Estado. A Constituição,
enquanto sistema orgânico de normas jurídicas sobre o qual se baseia a

controle.indb 66

24/2/2010 16:58:29

NOVAÇÃO LEGISLATIVA COMO FONTE DE DIREITO NO SISTEMA JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 67

organização para limitação dos órgãos constitucionais, não é a mesma se
relacionada à ideologia liberal burguesa, ou à social, ou ainda à socialdemocrática, dentre outras. De sorte que, “al variar la forma de Estado
puede variar el concepto de Constitución, por lo cual en realidad se pueden
encontrar tantas concepciones de la Constitución cuantas sean las formas
de Estado que en concreto se han veriﬁcado” (VERGOTTINI, 2004, p.
122), ainda que se mantenha o âmago, que é a idéia de limitação do poder, disciplinando-o e assegurando direitos fundamentais. Com efeito, não
há um sentido certo ou errado de Constituição, talvez o mais ou menos
compatível com a conﬁguração atual de uma sociedade em determinado
âmbito espacial e temporal.
Para dar continuidade à pesquisa proposta, mister se faz deﬁnir a
concepção em torno da qual o fenômeno da novação será estudado. O
sentido aqui adotado é compatível com estágio da conjuntura político-social
em que o pensamento jurídico se volta para o “antiformalismo no Direito
Constitucional contemporâneo” (BONAVIDES, 2003, p. 175). Pensamento
perceptível diante do abismo entre a norma constitucional e a realidade,
que não se conforma com a estruturação da norma constitucional vazia de
conteúdo material axiológico, mas também não mobiliza o direito natural no
embate contra o formalismo. A concepção de Constituição aqui trabalhada
parte do confronto, não excludente, entre a idéia de Constituição formal,
para os constitucionalistas sob o inﬂuxo do liberalismo, e de Constituição
material ou substancial, para aqueles que apreendem a conformação do
Estado social. Emergem, a partir desse confronto, inúmeras concepções
dependendo da perspectiva ﬁlosóﬁca de direito predominante na leitura
do momento histórico.
No auge das revoluções liberais burguesas contra o absolutismo, em
que se viu a corrida pela garantia dos direitos de liberdade e a limitação
do poder político para assegurar emancipação e o desenvolvimento da
burguesia, levou-se à Constituição formalizada com um conteúdo especíﬁco garantista, indicando uma “concepción garantista” própria do ﬁnal
do século XVIII e até a metade do século XIX, que surgiu na primeira
Constituição francesa e na Constituição americana de 1787. Giuseppe de
Vergottini (2004, p. 114) lembra que a concepção garantista competiu com
outras concepções, como a tradicionalista (presente na fase da restauração,
sendo um complexo de regras transmitidas ou derivadas pela Divindade),
a sociológica-marxista e a autoritária. Aduz ainda que priorizou a forma
escrita, assegurando assim uma garantia de racionalidade e certeza.
Na fase de consolidação do Estado liberal, emerge a concepção
positivista, assentada na idéia de Constituição como norma vigente decorrente de ato de vontade, formulada a partir de uma teoria formal.
Ainda é muito inﬂuente essa concepção, não obstante inúmeras críticas
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recebidas, sobretudo a partir das duas Grandes Guerras mundiais. Mas que
há reconhecer na doutrina positivista da Constituição a justiﬁcação da supremacia constitucional como fundamento de todo o ordenamento jurídico
e da rigidez constitucional. É uma Constituição formalista, já vazada por
escrito, e fechada para realidade circunjacente que ela mesma regula e
organiza juridicamente. Assim, não permite a distinção do sentido formal
e material, de sorte que admite a norma constitucional receber qualquer
conteúdo. A partir dessa corrente, apoiada no positivismo jurídico-estatal,
formou-se a teoria formal da Constituição, esboçada por Paul Laband
(1838-1918), aperfeiçoada por Georg Jellinek (1851-1911) e conduzida
às últimas conseqüências por Hans Kelsen (BONAVIDES, 2003, p. 171),
para a qual a Constituição traduz “a expressão da legalidade, do aspecto
formal do Direito – tão cultuado pelos juristas positivista –, que fornece
a indispensável autoridade para os atos da ordenação da sociedade. Seu
conceito é de natureza jurídica” (GUERRA FILHO, 2007, p. 2).
No âmbito constitucional, a primeira reação ao formalismo e ao
normativismo kelseniano veio em Carl Schmitt. Esse jurista alemão adotou o decisionismo e o institucional, concebendo uma nova concepção
de Constituição. Schmitt ingressou num campo até então relegado pelo
normativismo, o existencial, para demonstrar que a Constituição “no se
apoya en una norma cuya justicia sea fundamento de su validez. Se apoya
en una decisión política surgida de um Ser político” – o poder constituinte (SCHMITT, 1927, p. 87), que fundamenta a normatização da lei
constitucional. Não obstante a profunda distância entre as concepções de
Schmitt e Kelsen, estas acabaram por encontrar-se na pauta comum de
individualizar o fundamento de validade da Constituição: “uno individua
el presupuesto justiﬁcante en la decisión del sujeto político, el otro en
la norma” (VERGOTTINI, 2004, p. 117). Apesar de partir da realidade,
desta no ﬁm se aparta.
Deﬁnitivamente, no Estado inspirado nos ideais sociais, especialmente
com a superação do Estado nacional-socialista de Hitler, tornou-se evidente a insuﬁciência da Constituição enquanto texto formal para abarcar
e disciplinar a estrutura global da sociedade. Os obstáculos ao formalismo
clariﬁcaram diante da certeza da natureza histórico-cultural do direito. “O
Direito pertence a uma categoria de realidades dadas por paulatina evolução
das sociedades” (CANARIS, 1996, p. XIX). De sorte que o formalismo
excessivo se rende à “incapacidade perante a riqueza dos casos concretos”
(CANARIS, 1996, p. XIX), porquanto
[...] todas as construções formais assentam num discurso de grande
abstração e, como tal, marcado pela extrema redução das suas proposições.
Quando invocadas para resolver casos concretos, tais proposições mostramse insuﬁcientes. Elas não comportam os elementos que lhes facultem
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acompanhar a diversidade de ocorrências. E, daí, de soluções diferenciadas
(CANARIS, 1996, p. XX).

Com isso, a Constituição formal provoca um contraste rígido entre
norma e fato, entre o plano abstrato e o plano real, entre a razão e a realidade social. A percepção dessa evidência inspirou a teoria constitucional
integrativa de Rudolf Smend ou a do método dialético de Dietrich Schindler,
dentre outras, que emergiram em direção à compreensão da Constituição
como um todo, obtida com a conexão entre o ser e o dever ser. São teorias
que norteiam as principais correntes que se recusam a reduzir a Constituição à normatividade pura, ignorando a realidade social na compreensão
do ordenamento jurídico; mas também não querem eliminar o formalismo
para dar espaço apenas à concepção sociológica ou política.
Hermann Heller (1998, p. 318) perquire entendimento tendente a
superar o parcialismo na concepção de Constituição, buscando uma unidade conceitual:
Así como no pueden estimarse completamente separados lo dinámico y lo
estático, tampoco pueden serlo la normalidad y la normatividad, el ser y el
deber ser en el concepto de la Constitución. Una Constitución política sólo
puede concebirse como un ser al que dan forma las normas. [...] Por eso
decimos que el Estado es una forma organizada de vida cuya Constitución
se caracteriza no sólo por la conducta normada y jurídicamente organizada de sus miembros, sino además por la conducta no normada, aunque sí
normalizada, de los mismos.

Não obstante o avanço proporcionado por Heller no empenho de dar
conexão entre a Constituição-norma e a realidade social, não escapa de
críticas como a formulada por José Afonso da Silva (2003, p. 34), para o
qual, Heller “não conseguiu a unidade conceitual perquirida, parecendo nada
mais ter feito que hipostasiar os vários conceitos parciais de constituição,
ﬁcando sempre uma idéia de camadas mais ou menos unidas”.
O esforço pela unidade não se encerra em Heller. Novas perspectivas surgem com o reaparecimento do método de pensamento jurídico
tópico em Theodor Viehweg, em sua obra Tópica e Jurisprudência, que,
pouco a pouco, chamou a atenção de juristas e ﬁlósofos especialmente
constitucionalistas alemães.
O argumento dedutivo constitui o único veículo de controle da certeza racional? O pensamento jurídico sistêmico seria por excelência um
pensamento dedutivo? Viehweg conclui que as teorias do direito, como
exercem e para exercerem função social, utilizam um estilo, ou uma
técnica, de pensamento denominado tópica. É da essência da Ciência do
Direito pensar por problemas, ou a “discussão de problemas”. Ele aﬁrma
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que o raciocínio jurídico tem sentido argumentativo, pois raciocinar juridicamente é uma forma de argumentar. E argumentar signiﬁca, em sentido
lato, fornecer motivos e razões dentro de uma forma especíﬁca. Assim,
Viehweg capta o pensamento jurídico em sua operacionalidade, e diz que
a decisão jurídica aparece como discussão racional, ou seja, como um
operar racional do discurso, e tem como base imediata um problema ou
um conjunto deles. Por essa razão, o pensamento jurídico é entendido como
“discussão de problemas”. E, por tal razão, a tópica, ou seja, a técnica de
pensar por problemas é indispensável, ou melhor, é da essência da Ciência
do Direito, e assim o argumento jurídico dedutivo não constitui o único
veículo de controle da certeza racional.
Ao pensamento jurídico deve-se, portanto, aplicar a tópica como
“técnica de pensar por problemas desenvolvido pela retórica” (VIEHWEG,
1979, p. 17), técnica mental que se orienta para o problema jurídico.
Com base nela, Viehweg teorizou um estilo fecundo de tratar e conhecer
o problema por via do debate e da descoberta de argumentos ou formas
de argumentos que possam, de maneira relevante e persuasiva, contribuir
para solucionar. E assim reformulou a metodologia contemporânea do
direito, em reação à insuﬁciência do positivismo, provocada pelo excesso
de formalismo que não permite a compreensão integral do direito. Paulo
Bonavides (2003, p. 498) reconhece que
[...] a tópica ultrapassa, a um tempo, o sociologismo no Direito, o formalismo normativista e o jusnaturalismo, bem como a concepção sistêmica
e dedutivista de cunho meramente formal, com antecedências clássicas no
pandectismo e na jurisprudência dos conceitos.

Mas, aﬁnal, qual a seqüela deixada pelo pensamento tópico no direito
constitucional, especialmente na interpretação constitucional? Essa resposta
é dada pelos constitucionalistas da tópica, tais como Konrad Hesse, em
sua teoria concretista, Friedrich Müller, em seu novo método estruturalfuncionalista de interpretação constitucional, também concretista, Peter
Häberle, em seu conceito de Constituição aberta e, dentre outros, Martin
Kriele, em sua classiﬁcação do topoi.
Dá-se espaço, sob o inﬂuxo do método tópico baseado nas lições de
Viehweg e Esser, à consolidação da teoria material da Constituição por
meio dos constitucionalistas da tópica. Estes têm em comum o esforço
de pensar a Constituição sem a hegemonia da norma nos termos formais
do positivismo técnico-jurídico, inserindo topoi na hermenêutica constitucional, sendo os primeiros a norma e o sistema. Busca-se aproximar a
Constituição-realidade da Constituição-lei. Assim, o pensamento tópico
contribui para a consolidação e o desenvolvimento de uma teoria material
da Constituição.
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Nesse contexto surge o método hermenêutico-concretizador pelo
esforço teórico de Friedrich Müller, decano da Faculdade de Direito da
Universidade de Heidelberg, como novo método de interpretação constitucional, inspirado na tópica. Müller perquire a tão almejada unidade
conceitual da Constituição por meio de um método, que denominou
estrutural-funcionalista, de estruturação racional do processo de concretização da norma jurídica.
Para Müller (2004, p. 31), toda “norma jurídica é materialmente
determinada”. De sorte que “o ‘cerne’ da Constituição é formado por
textos de normas; uma Constituição enquanto diploma contém apenas
textos de normas” (MÜLLER, 2004, p. 31); porém, não se reduz a mera
literalidade, já que “o teor literal de uma prescrição juspositiva é apenas
a ‘ponta do ice-berg’” (MÜLLER, 2005, p. 8). A Constituição é dotada
de uma ordem material determinada, cujos elementos materiais atuam
de modo co-normativo. No campo constitucional, “direito” e “realidade”
não constituem grandezas que subsistem autonomamente entre si, nele se
evidencia com especial nitidez que
[...] uma norma jurídica não é um “juízo hipotético” isolável diante do
seu âmbito de regulamentação, nenhuma forma colocada com autoridade
por cima da realidade, mas uma inferência classiﬁcadora e ordenada a partir
da estrutura material do próprio âmbito social regulamentado (MÜLLER,
2005, p. 43).

O método concretista trilha uma perspectiva conceitual de Constituição mais adequada com o momento histórico em que, mais do que nunca,
se exige a conjugação das dimensões reais e normativas da Constituição,
a ﬁm de que possa efetivamente conectar-se com a realidade social. Parece que realmente, seguindo a linha concretista, a Constituição recebe
dimensões suﬁcientes para a ela empenhar-se, além dos “fatores reais de
poder” presentes, na percepção de Ferdinand Lassalle externada em sua
conhecida conferência über Verfassungswesen (1862), numa sociedade politicamente organizada (2001, p. XIII), também uma vontade – a “vontade
da Constituição” – como força ativa independentemente dos segmentos
político-sociais de poder, mas reﬂexo de uma vontade para seguir, concretizar e atualizar a Constituição. Busca o real esforço para demonstrar
a existência ao lado do poder determinante das relações fáticas, expressas
pelas forças políticas e sociais emergentes da evolução histórica, também
de uma força normativa determinante do direito constitucional capaz de
conduzir à realização das normas constitucionais:
A vontade do constituinte histórico não é capaz de fundamentar e, de
todo, de manter a validez real da Constituição assim criada. Até que ponto a
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Constituição consegue obter essa validez é, antes, uma questão de sua força
normativa, de sua capacidade de produzir efeito determinante e regulador
na realidade da vida histórica (HESSE, 1998, p. 48).

O conjunto das normas constitucionais encerra um sistema harmônico
e coeso. É normativamente aberto porquanto comporta uma estrutura de
normas, que exprimem valores, funções, pessoas e programas albergados
constitucionalmente, e está sempre disponível e capacitado para o processo
de captação formal e material das mudanças da realidade; logo, é aberto
às concepções cambiantes da verdade e da justiça (CANOTILHO, 2003,
p. 1159). Ou seja, o sistema jurídico-constitucional está em constante
mutação. Suas normas formam gênero a se desdobrar em duas espécies:
regras e princípios. Assim, tem-se a Constituição, inclusive a brasileira de
1988, materialmente determinada, encerrando, como parâmetro de novação,
um sistema aberto de regras e princípios.
Como pressuposto desse sistema aberto de regras e princípios achase a força atuante da supremacia constitucional. Trata-se de postulado não
extraível propriamente da Constituição, mas resultante da “experiência, da
lógica, da evolução histórica, do surgimento e desenvolvimento do próprio
constitucionalismo” (BASTOS, 2002a, p. 171). Em última instância, este
postulado tem signiﬁcativa importância na preservação e signiﬁcação do
moderno constitucionalismo. Para tanto, incide sobre o sistema jurídico
constitucional que o absorve e, por conseguinte, inﬂui na conﬁguração do
sistema, porquanto promove a força vinculante das normas constitucionais
e a rigidez constitucional. A força vinculante das normas constitucionais
tem o condão de identiﬁcar e provocar a conduta constitucional a ser de
acordo com a Constituição:
A Constituição transforma-se em força ativa se existir a disposição de
orientar a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida, se ﬁzeremse na consciência geral – particularmente, na consciência dos principais
responsáveis pela ordem constitucional –, não só a vontade de poder (Wille
zur Macht), mas também a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung)
(HESSE, 1991, p. 5).

No Estado constitucional, a força normativa da Constituição impõe-se
contra a dissolução político-jurídica eventualmente resultante da soberania
de um dos órgãos constitucionais sobre a normatividade jurídico-constitucional. De modo que os órgãos constitucionais – Executivo, Legislativo
e Judiciário – estão comprometidos com a aplicação da Constituição no
desempenho das formas legalmente instituídas para realização das competências asseguradas. E assim o fazem não para a consecução de um ﬁm
em si mesmo, mas com vistas à concretização do sistema de direitos e
garantias fundamentais.
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Em reﬂexo à força atuante da supremacia constitucional, a Constituição passa a ser o centro do sistema jurídico, do qual emanam medida e
forma da ordem estatal e dos atos dos poderes públicos. Com isso, emerge
o princípio da conformidade dos atos do Estado, mais do que com as leis,
com a Constituição. Todos os órgãos constitucionais carregam a função
institucional de comprometer-se material e formalmente com a defesa e
a aplicação da força normativa da Constituição. Assim, pode-se aﬁrmar,
pela ponderação de Gustavo Zagrebelsky (2008, p. 40):
La ley, un tiempo medida exclusiva de todas lãs cosas en el campo
del derecho, cede así el paso a la Constitución y se convierte ella misma
em objeto de medición. Es destronada em favor de una instancia más
alta. Y esta instancia más alta asume ahora la importantísima función de
mantener unidas y en paz sociedades enteras divididas em su inferior y
concurrenciales.

Por conseguinte, é inevitável a vinculação do Legislador à Constituição, de maneira a condicionar a produção das leis ao órgão, forma e
procedimento constitucionalmente estabelecidos. É um corolário do princípio
estruturante do Estado de direito no bojo do qual se reconhece a supremacia constitucional. Nesse sentido, a Constituição é um parâmetro material
intrínseco para os atos legislativos, razão pela qual só serão válidas as
leis orgânica, formal e procedimentalmente conformes à Constituição. No
Estado constitucional de direito não há espaço para a natureza ilimitada
dos poderes conferidos ao Legislativo.
Da mesma forma, é inevitável a vinculação do Judiciário à Constituição. Esta passa a ser o parâmetro para o controle de constitucionalidade desempenhado por órgãos judiciais, seja pela via difusa, seja pela
concentrada, bem como condiciona a interpretação de todas as normas do
sistema (BARROSO, 2005, p. 1-42). No âmbito interpretativo, “nenhum ato
jurídico, nenhuma manifestação de vontade pode subsistir validamente se
for incompatível com a Lei Fundamental” (BARROSO, 1999, p. 156).
Nessa linha de pensamento, a intensiﬁcação da efetividade da supremacia constitucional, provocada com especial destaque pelo movimento de
constitucionalização do direito, só reforça a idéia da Constituição como
direito constitucional organizatório. Organizatório enquanto conjunto de
regras e princípios constitucionais que regulam a “formação dos órgãos
constitucionais, sobretudo dos órgãos constitucionais de soberania, e respectivas competências e funções, bem como a forma e procedimento da
sua atividade” (CANOTILHO, 2003, p. 541). Em termos jurídico-positivos,
a compreensão material deste conjunto estrutural de organização-funcional
implica o reconhecimento a qualquer dos poderes públicos de tarefas,
competências e funções, ação, responsabilidade e controle.
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A Constituição acaba por situar-se no topo do ordenamento jurídico,
soerguendo-se à condição de fundamento último de existência e validade
de todas as demais normas. Traduz-se em superlegalidade formal e material: aquela “identiﬁca a Constituição como a fonte primária da produção
normativa, ditando competências e procedimentos para a elaboração dos
atos normativos inferiores”, e esta “subordina o conteúdo de toda a atividade normativa estatal à conformidade com os princípios e regras da
Constituição” (BARROSO, 1999, p. 159).
Não se conceberia tratar as normas constitucionais como um sistema
vinculante resultante da supremacia constitucional, sem incorrer na idéia
de Constituição rígida em contraposição à de Constituição ﬂexível. Essa
contraposição foi formulada por dois grandes juspublicistas ingleses, James Bryce e A. V. Dicey, suscitada pelas peculiaridades da Constituição
inglesa. Bryce destaca como principal distinção entre a rigidez e a ﬂexibilidade, a posição ocupada pela Constituição perante as leis ordinárias.
Nessa linha, a Constituição ﬂexível compreende aquela cujo processo de
reforma não se diferencia do modo de produção da legislação ordinária,
por conseguinte iguala do ponto de vista formal a norma infraconstitucional à norma constitucional. Já em relação à Constituição rígida, presente
na maior parte dos países que adotam o regime constitucional, impõe-se
processo especial para sua reforma, que não coincide com o aplicado para
a produção das leis infraconstitucionais.
No direito brasileiro, com a promulgação da Constituição vigente e
em especial na última década, nota-se com mais nitidez a passagem da
Constituição para o centro do sistema jurídico.
A partir de 1988, e mais notadamente nos últimos cinco ou dez anos,
a Constituição passou a desfrutar já não apenas da supremacia formal que
sempre teve, mas também de uma supremacia material, axiológica, potencializada pela abertura do sistema jurídico e pela normatividade de seus
princípios. Com grande ímpeto, exibindo força normativa sem precedente,
a Constituição ingressou na paisagem jurídica do país e no discurso dos
operadores do direito (BARROSO, 2005, p. 1-42).

Nesse cenário, as normas pré-constitucionais passaram a curvar-se
a todo o sistema constitucional aberto, vinculado e rígido emanado da
Constituição de 1988. Constituição que “institui uma nova idéia de Direito
e uma nova concepção de Estado (o Estado Democrático de Direito, art.
1.º), que se inspiram em princípios e valores que incorporam um componente revolucionário de transformação da situação existente” (SILVA, J.
A., 2007a da, p. 238). Princípios identiﬁcados como:
a) o princípio da constitucionalidade, que exprime, em primeiro lugar, que
o Estado se funda na legitimidade de uma Constituição rígida, emanada
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da vontade popular, que, dotada de supremacia, vincule os poderes e os
atos deles provenientes, com as garantias de atuação livre, e regras da
jurisdição constitucional;
b) o princípio democrático, que, nos termos da Constituição, há de constituir uma democracia representativa e participativa, pluralista, e que
seja a garantia geral da vigência e eﬁcácia dos direitos fundamentais
(art. 1.º);
c) o princípio da proteção dos direitos fundamentais, compreendendo os
direitos individuais, coletivos, políticos e sociais, buscando realizar a
justiça social (SILVA, J. A., 2007a, p. 238).

Todo o arcabouço normativo pré-constitucional deve ser interpretado
sob a ótica desse conteúdo ideológico positivado no atual texto constitucional, vale dizer, deve submeter-se à ﬁltragem constitucional vigente.
De sorte que a inobservância das prescrições do novo sistema constitucional deﬂagra o mecanismo de proteção da Constituição implementado
por esta, qual seja, o controle de compatibilidade por meio de juízo de
novação, que não busca convalidar o velho diante do novo, mas dispor
ou não ex novo diante do velho. Portanto, na condição de instrumento de
organização da estrutura política de uma sociedade, a realidade e a força
normativa convergem na Constituição, que se coloca diante do arcabouço
normativo antecedente ao seu surgimento como verdadeiro parâmetro de
novação. A partir e com base nela, é possível identiﬁcar o velho e o novo
e transmudar o velho em novo.
2.2.6 Objeto de novação: lei, texto-da-norma e norma
A apreensão do fenômeno da novação passa por uma compreensão detida de seu objeto. A novação lida com problemas decorrentes da
sucessão temporal de sistemas jurídicos. O sistema velho é suplantado
por um novo. No momento em que ocorre a promulgação de uma nova
Constituição, desencadeando a formação do novo sistema jurídico, vasto
material legislativo produzido por processo legislativo não institucionalizado pelo novo sistema compõe o objeto da novação, aqui identiﬁcado pelo
complexo de leis produzidas sob a égide das Constituições anteriores à de
1988 (leis pré-constitucionais). Tal objeto tem composição complexa, que
decorre da distinção conceitual entre lei, texto-da-norma e norma – três
categorias que não se confundem.
A noção de lei não constitui tarefa fácil de determinar, tendo em vista
a multiplicidade de signiﬁcados. Mesmo na seara jurídica, é empregada
em distintas situações, ora fazendo referência a um particular enunciado
prescritivo, ora a um conjunto. Em termos jurídicos, lei se liga à idéia de
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fonte de direito, isto é, de revestimento estrutural do texto normativo que lhe
confere caráter legal. A palavra revestimento traz a idéia de procedimentos
institucionalizados que, uma vez cumpridos, culminam na promulgação
solene e oﬁcial de um texto normativo. Portanto, lei é a forma de que se
reveste o texto normativo ou o conjunto dele num ordenamento jurídico
(FERRAZ JR., 2003, p. 233).
Ao conceito de lei também agrega-se a qualidade de inovação que
deve ela apresentar no sistema jurídico aproximando-a da idéia de fonte
de direito:
Lei, no sentido técnico desta palavra, só existe quando a norma escrita
é constitutiva de direito, ou esclarecendo melhor, quando ela introduz algo
de novo com caráter obrigatório no sistema jurídico em vigor, disciplinando comportamentos individuais ou atividades públicas (REALE, 1987b,
p. 163).

Assim, conjugados os caracteres formal e inovador, é possível deﬁnir
a lei como sendo:
[...] em sentido estrito, a expressão do direito, emanada sob a forma
escrita, de autoridade competente surgida após tramitar por processos
previamente traçados pelo Direito, prescrevendo condutas estabelecidas
como justas e desejadas, dotada ainda de sanção jurídica de imperatividade
(TAVARES, 2006, p. 1061).

Na descrição positivista stricto sensu, distinguir a lei da norma não
soa estranho, a não ser que a distinção seja entre texto-da-norma e norma.
A construção voluntarista do direito não trabalha, ao menos com realce,
a desvinculação do teor literal da norma, ou seja, de sua normatividade.
Ambos se confundem numa dimensão única; a norma é “o sentido de um
acto através do qual uma conduta é prescrita, permitida ou, especialmente,
facultada, no sentido de adjudicada à competência de alguém” (KELSEN,
1984, p. 22). Essa conduta é estatuída objetivamente como dever ser, que
constitui o conteúdo da norma, e que pode ser apenas comparada com a
conduta de fato, de modo que esta última pode ser julgada como correspondente ou não ao conteúdo da norma (KELSEN, 1984, p. 22).
Assim, para o juspositivista stricto sensu, a norma constitui verdadeiro instrumento operacional para identiﬁcação objetiva do comportamento
humano no universo do direito, o que implica isolar dos condicionamentos
sociais. O conteúdo objeto de uma norma (dever ser) se localiza sempre em
outra norma, da qual a primeira depende. Com essa perspectiva, o teórico
do direito deve “distanciar-se do conteúdo das normas, evitando juízos de
valor, tomadas de posição pessoais sobre o mérito das normas e tentativas
de ‘correção’ da normatividade” (DIMOULIS, 2006, p. 127). De sorte que
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não faz sentido, a se seguir essa linha, estabelecer dimensões à norma
jurídica assentada na não-identidade entre a norma e o texto-da-norma.
Friedrich Müller (2008, p. 15) reage contra o excesso de formalismo
e juridicidade da corrente juspositivista stricto sensu, para trabalhar uma
concepção de concretização do direito em que abrange simultaneamente os
fatores da realidade e da norma estruturados a partir de um conceito operacional estabelecido pelo nexo entre as partes conceituais integrantes de uma
norma (programa da norma – âmbito da norma). Müller pode ser incluído
na classe dos mais modernos constitucionalistas adeptos da idéia de que a
Constituição e, portanto, suas normas não constituem preceitos normativos
que fazem coincidir por inteiro o sentido formal com o sentido material. Para
ele, as normas jurídicas contêm uma ordem material determinada com base
na realidade social. Tal determinação se dá de forma racional e estrutural
por meio de um processo de concretização da norma, desenvolvido pela
atividade da interpretação constitucional. “De sorte que a interpretação ou
concretização de uma norma transcende a interpretação do texto, ao contrário
portanto do que acontece com os processos hermenêuticos tradicionais no
campo jurídico” (BONAVIDES, 2003, p. 499). Com isso, Müller (2005,
p. 38) assenta sua metódica estruturante numa premissa fundamental, qual
seja, a não-identidade entre texto-da-norma e norma:
Quando juristas falam e escrevem sobre “a” constituição, referem-se ao
texto da constituição; quando falam “da” lei, referem-se ao seu teor literal.
Mas um novo enfoque da hermenêutica jurídica desentranhou o fundamental
conjunto de fatos de uma não-identidade de texto da norma e norma.

A partir dessa premissa, Müller estrutura a norma em três elementos
básicos considerados na interpretação: o fato, o programa da norma e o
âmbito normativo. O fato constitui circunstâncias da realidade que se
apresenta como “dado de entrada” (MÜLLER, 2005, p. 132) no processo
de concretização da norma e que são considerados na formação do âmbito
da norma a partir do âmbito material do caso a ser solucionado. O âmbito
material do caso (realidade) constitui apenas a estrutura material básica
das circunstâncias reais do mundo social normatizado, e a partir dele se
produz o conjunto de elementos estruturais co-constitutivo da prescrição
normativa, identiﬁcado como âmbito da norma (MÜLLER, 2008, p. 273).
Esse é o recorte da realidade em uma estrutura mais seletiva da realidade
que atua como um ponto de vista “auxiliar da concretização” (MÜLLER,
2008, p. 273). É, pois, parte integrante material da própria prescrição jurídica, composta de componentes gerados e não gerados pelo direito; não
se reduz a mera soma de fatos, mas a
[...] um nexo formulado em termos de possibilidade real de elementos
estruturais que são destacados da realidade social na perspectiva seletiva
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e valorativa do programa da norma e estão via de regra conformados de
modo ao menos parcialmente jurídico (MÜLLER, 2005, p. 44).

O programa da norma forma, ao lado dos fatos, o outro “dado de
entrada” no processo de concretização. É a formulação do teor literal, compõe o texto-da-norma e tem condão de dirigir e limitar as possibilidades
legítimas e legais de concretização materialmente determinada do direito no
âmbito de seu quadro. É a partir do texto-da-norma e nos limites que este
oferece, que se opera o trabalho ativo de concretização da norma (produção
da norma diante da provocação do caso de conﬂito social), construindo a
Constituição. Já a normatividade é um processo estruturado, pertencente à
norma segundo o entendimento veiculado pela tradição, e não é produzido
pelo próprio texto-da-norma, é resultado de dados extralingüísticos de tipo
estatal-social, sendo formulada em linguagem pelo teor literal.
Todos estes elementos, a partir de uma racionalização estruturante,
resultam na norma jurídica como ordem materialmente determinada, fruto
da aproximação entre direito e realidade e pronta para regulamentar um
caso jurídico concreto. A racionalização estruturante se dá por regras que
envolvem elementos de concretização da norma, ora abrangendo os recursos
interpretativos do tratamento da norma no sentido tradicional (texto-danorma), ora abrangendo os passos de concretização que resultam na análise
do âmbito da norma e dos elementos do conjunto fático destacado como
relevante no processo de concretização.
Trata-se de um enfoque da hermenêutica jurídica assentado na idéia
de interligar a ciência jurídica à teoria da comunicação (MÜLLER, 2005,
p. 44). Esta “concebe o direito como um sistema de comunicação cuja
junção pragmática é organizar a convivência humana mediante, basicamente,
a regulação das ações” (ROBLES, 2005, p. 1), partindo da aﬁrmação de
que o direito é um texto organizador-regulador.
A distinção entre texto normativo e norma conduz à dedução lógica
de que “las normas no surgen de la legislación sino más bien de la combinación entre la legislación y la interpretación” (GUASTINI, 1999, p. 348).
Essa forma de expressar o direito já se vê incorporada na convicção de
doutrinadores brasileiros, como Eros Grau (2005, p. 28) ao admitir que a
norma é uma prescrição “em estado de potência involucrada no texto e o
intérprete a desnuda”; ou Humberto Ávila (2006, p. 30) ao defender que a
norma se constrói a partir da interpretação sistemática de textos normativos
e com estes, pois, não se confunde; ou ainda Lenio Luiz Streck (2004, p.
701): “a norma é sempre o resultado da interpretação de um texto”.
Robert Alexy também trabalha, no esforço investigativo de desenvolver
a racionalidade do discurso jurídico e dos argumentos como procedimento
racional de justiﬁcação da controlabilidade da decisão judicial, especialmen-
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te do Tribunal Constitucional, com categoriais conceituais distintas sobre
as quais incide o procedimento de fundamentação jurídica, quais sejam,
enunciados, proposições ou orações normativas: “um enunciado é uma
seqüência particular de sinais escritos ou sonoros, uma oração é o uso de
um enunciado numa situação especíﬁca e uma proposição é aquilo que é
expresso por um enunciado, o seu signiﬁcado” (ALEXY, 2001, p. 57).
Como se vê, o texto-da-norma constitui a formulação lingüística, é
o teor literal produzido por um procedimento ordenado e estruturado por
outras normas e que atua como verdadeiro ﬁo condutor da norma. De
sorte que o “teor literal de uma prescrição juspositiva é apenas a ‘ponta
do ice-berg’” (MÜLLER, 2005, p. 38).
O enfoque comunicacional da norma jurídica em que se estabelece
a diferenciação entre enunciado, como texto escrito, e norma, como texto
construído pelo operador do direito a partir de um ou mais enunciados,
é imprescindível para a interpretação constitucional (TAVARES, 2005,
p. 219). A bem da verdade, a “omisión de esta distinción es lamentable,
dado que oscurece el fenómeno de la disaciación entre los textos y las
normas: esto es, el hecho de que todo texto normativo es susceptible de
una pluralidad de interpretaciones” (GUASTINI, 1999, p. 346). Por essa
razão é indispensável também para a veriﬁcação e a solução do fenômeno
da novação, especialmente na delimitação de seu âmbito de incidência e
do objeto da novação.
Tal enfoque determina resultados distintos se confrontado o método
positivista clássico com o método concretista de interpretação constitucional, certo que aquele não estabelece, com consciência, a diferenciação do
enunciado (texto-da-norma) da norma, enquanto este a adota integralmente.
A leitura sobre a novação difere em pontos cruciais que certamente provocam reﬂexos na função estruturante desempenhada pelo Supremo Tribunal
Federal no exercício do controle de constitucionalidade.
Pelo positivista stricto sensu, o fenômeno da novação não está
preocupado propriamente com a lei como fonte de produção normativa.
A Constituição atua como verdadeiro parâmetro de limitação do ingresso
do objeto de novação no novo ordenamento jurídico. Porém, esse limite
não atua sobre o procedimento de formação legislativa do qual emanou
o objeto da novação, até porque, sob esse aspecto, deﬁnitivamente a lei
pré-constitucional é formalmente inválida segundo os parâmetros da nova
Constituição (GUASTINI, 2001, p. 55), até que receba um novo fundamento
formal de validade por meio da novação. Assim, para o juspositivista stricto
sensu, as normas pré-constitucionais pertencem materialmente (conteúdo
normativo dever-ser) ao sistema jurídico antecedente, mas formalmente, se
novadas, são normas novas, por receberem um novo fundamento de validade com base na norma fundamental do novo sistema. Nessa perspectiva,
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vale o conceito dado por Norberto Bobbio (1997, p. 177) ao fenômeno
por ele denominado recepção: “A recepção é um ato jurídico com o qual
um ordenamento acolhe e torna suas as normas de outro ordenamento,
onde tais normas permanecem materialmente iguais, mas não são mais as
mesmas com respeito à forma”.
O concretista ao lidar com o fenômeno da novação também não está
preocupado propriamente com a lei, como também não está com o texto-danorma. Contudo, está preocupado com a norma. Ocupa-se essencialmente em
apreender e interpretar a norma velha sob os novos parâmetros constitucionais.
É no espectro de veriﬁcação e construção da nova norma que o fenômeno
acaba ganhando complexidade e é manifestado em sua plenitude.
É certo, contudo, que o fenômeno da novação também encontra campo
de incidência no âmbito do texto-da-norma, como formulação lingüística,
nos casos de incompatibilidade literal. A novação atua como mecanismo de
mitigação da incapacidade de produção legislativa em bloco pelo processo
legislativo institucionalizado pelos novos parâmetros constitucionais. Está,
pois, em posição subsidiária à lei, como fonte alternativa de direito, pronta
para operar o critério de aproveitamento condicional do velho texto-danorma. O aproveitamento do texto-da-norma é contingencial, e depende
da compatibilidade da norma com o novo sistema jurídico-constitucional,
quando então se admite a existência de uma nova norma desnudada de
texto normativo velho. Contudo, não raramente o texto-da-norma pode
apresentar teor literal manifestamente incompatível com a nova Constituição,
o que facilita o trabalho interpretativo na medida em que a literalidade
é suﬁciente para inferir a não-novação da lei pré-constitucional no novo
ordenamento jurídico.
Nessa linha de pensamento, uma vez novado, o objeto de novação (lei
pré-constitucional) assume a seguinte composição formal: para o juspositivista, norma (formal) nova e norma (material) velha; já para o concretista,
texto-da-norma (teor literal) velho e norma (ordem material determinada)
nova. De qualquer forma, para um ou para outro, o processo legislativo
institucionalizado do qual emanou o objeto novado não é aquele operante
no sistema jurídico-constitucional vigente. A literalidade da norma é incorporada pelo novo sistema jurídico, tal como formulado anteriormente.
Mas a norma jurídica passa por um processo interpretativo segundo os
princípios, regras e valores implantados pela nova Constituição.

2.3 NOVAÇÃO COMO FONTE DE DIREITO
A identiﬁcação do ordenamento jurídico brasileiro como sistema
normativo diacrônico/sincrônico fundado pela Constituição de 1988 permite
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localizar o problema da novação no campo de sucessão de ordenamentos
jurídicos no tempo e no mesmo espaço.
O Estado moderno evoluiu numa perspectiva de estruturação por
meio de ordenamentos jurídicos, além de momentâneos, complexos.
“Chamamos de ordenamento jurídico simples aquele no qual existe uma
única fonte do direito e complexo aquele no qual existem várias fontes”
(BOBBIO, 1997, p. 162). Os ordenamentos jurídicos modernos atingiram
grau de complexidade que lhes permite estabelecer quais são os centros
emanadores das regras jurídicas de conduta da sociedade sobre a qual incidem. Essas regras compõem-se por normas destinadas a regular não só
o comportamento dos membros da sociedade (normas de comportamento)
como também os procedimentos formais de criação das normas de conduta
(normas de estrutura ou de organização). São criadas por diversas fontes
de direito existentes em dado ordenamento jurídico.
Por fonte de direito, Miguel Reale (1987b, p. 140) designa “os
processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam
com legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eﬁcácia”. Norberto
Bobbio (1995, p. 161) também conceitua fontes de direito como “aqueles
fatos ou aqueles atos aos quais um determinado ordenamento jurídico atribui
a competência ou a capacidade de produzir normas jurídicas”.
As fontes de direito atuam primordialmente como fator de racionalização dos meios de “aparecimento contínuo e plural de normas de
comportamento sem perder de vista a segurança e a certeza das relações”
(FERRAZ JR., 2003, p. 227), permitindo a identiﬁcação do que seja direito no seio da sociedade moderna. Assim, as fontes de direito assumem
a função de proporcionar regras de estrutura do ordenamento capazes de
determinar o ingresso de uma norma e, por conseguinte, o reconhecimento
como tal no ordenamento jurídico.
No Estado moderno, na linhagem da família da civil law, a lei conquistou a primazia sobre as demais fontes de direito. Tornou-se o mais
poderoso e eﬁcaz instrumento de intervenção social à disposição do Estado. “Dir-se-ia que ao legislador cabe a direção suprema do formidável
estabelecimento industrial constituído para a produção do direito” (CARNELUTTI, 2000, p. 173). A fonte legislativa é fruto da manifestação de
vontade do Estado, externada por meio de uma “série de procedimentos
institucionalizados que culminam numa promulgação solene e oﬁcial”
(FERRAZ JR., 2003, p. 233).
Não obstante a primazia da lei, no momento da emergência de
uma nova Constituição, a novação emerge como uma das diversas fontes
de direito presentes no ordenamento jurídico brasileiro. É resultante da
união dialética no direito do normativo-formal do pensamento jurídico
em confronto com o pensamento que se acerca da constatação real da
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incapacidade legislativa. Como solução dessa antinomia, que, de certa
forma, encerra uma tensão entre o dever ser e o ser, nasce o fenômeno
da novação como verdadeiro expediente, expresso ou tácito, de positivação
de normas jurídicas produzidas em sistemas precedentes.
A novação é um ato lingüístico normativo, pois, como tal, integra
a “classe dos atos que se realizam mediante a linguagem, ou seja, mediante o proferir de enunciados” (GUASTINI, 2005, p. 311); como tal, a
linguagem a descreve e a executa como fonte responsável pela produção
de determinadas normas jurídicas, de conduta ou de estrutura. A novação
legislativa constitui, em última análise, verdadeira fonte de direito no
universo do ordenamento jurídico.
No Estado constitucional de direito, a novação legislativa pode ser
vista como fonte de regulamentação jurídica, voltada a suprir a incapacidade legislativa perceptível quando do surgimento de um novo sistema
jurídico, e assim promover a completude do ordenamento jurídico com o
aproveitamento das leis velhas recriando novas normas. A novação legislativa
constitui fonte de direito não predominante, mas essencial para efetivar a
máxima de que: “Também em Direito, o tempo é um continuum: não há
hiatos ou falhas em sua ﬂuência” (SILVA, L., 1955, p. 61-5).
Bem se aplica à novação o conceito de “regla de admisión” tratada por
Alchourrón e Bulygin. Essa classe de regras “estipulan las condiciones bajo
las cuales un enunciado es válido” (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1998, p.
119). São regras que “señalan las distintas fuentes de producción del derecho”
(ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1998, p. 119), certo que a novação é uma
delas. No outro extremo estão as “reglas de rechazo, que establecen cuando
un enunciado de derecho, válido de acuerdo con las reglas de admisión, deja
de serlo” (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1998, p. 119).
Tais regras “indican las formas en que un enunciado válido puede
perder su validez” (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1998, p. 119). Incidem
justamente para determinar o não ingresso, e assim cessar a validade e
eﬁcácia, de uma lei pré-constitucional em relação ao novo sistema jurídico
criado com a emergência de uma nova Constituição, ainda que a lei tenha
cumprido regularmente as regras de admissão do sistema anterior. Ambas as
regras (admissão e rechaço) integram, para Alchourrón e Bulygin (1998, p.
119), os “criterios de identiﬁcación”; estes “establecen qué requisitos debe
reunir un enunciado de derecho que sea válido”. São regras, pois, de deﬁnição da noção de norma válida no sistema. Essas regras não se confundem
com as de conduta, assim entendidas as “que establecen que una conducta
es obligatoria, prohibida o permitida” (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1998,
p. 119). Por isso, na dicção de Alchourrón e Bulygin (1998, p. 119), são
[...] reglas conceptuales (deﬁniciones). Esas deﬁniciones adoptan por lo
común la forma de deﬁniciones recursivas: mediante la sucesiva aplicación
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de tales reglas se puede, en un número ﬁnito de pasos, establecer si un
enunciado dado es válido o no.

A promulgação da Constituição de 1988 é um “marco demarcatório
para a exsurgência do novo e sepultamento do velho” (STRECK, 2004,
p. 702). Ocorre “a vigência imediata das disposições constitucionais. A
Constituição vige imediatamente” (SILVA, L., 1955, p. 61-5). “Todas as
normas constitucionais – quer as de eﬁcácia plena, quer as de eﬁcácia
contida, ou as de eﬁcácia limitada, as programáticas inclusive – incidem,
nos limites de sua eﬁcácia, imediatamente” (SILVA, J. A., 2003, p. 217),
salvo aquelas que o constituinte dispuser de outro modo. E assim o fazem
para disciplinar “toda a vida institucional ex nunc, a partir de ‘agora’, de
quando começou a vigorar” (PEREIRA, 1988, p. 29-36).
No momento da promulgação, automaticamente ocorre novação
ou não das leis pré-constitucionais, se respectivamente são compatíveis
ou incompatíveis com os novos comandos constitucionais. Em sendo
compatíveis, a lei pré-constitucional deixa de ser “velha” para se tornar
“nova”. Esse ato de novação, instantâneo à promulgação de uma nova
Constituição, não é dotado de procedimento formal preordenado, e, no
entanto, dele culmina, tal como do processo legislativo, a transformação
de uma prescrição em direito vigente. É uma criação abreviada de direito,
de certa maneira desprovida de atos seqüencialmente institucionalizados
para produção de prescrições jurídicas. “Procura-se dar continuidade à
dinâmica das relações sociais, sem que seja necessária nova atividade legislativa integradora” (DINIZ, M. A., 1995, p. 55). O único ato exigido é
a compatibilidade com a nova Constituição decorrente de uma construção
interpretativa veriﬁcada no momento em que se concretiza a sucessão de
textos constitucionais. Nesse sentido, a novação legislativa constitui uma
fonte de (re)criação legislativa. Daí a famosa lição de Hans Kelsen (2005,
p. 172) a respeito, comparando corretamente a novação (recepção) com
procedimento abreviado de criação de direito:
Se as leis introduzidas sob a velha constituição “continuam válidas”
sob a nova constituição, isso é possível apenas porque a validade lhes foi
conferida, expressa ou tacitamente, pela nova constituição. O fenômeno é
um caso de recepção (semelhante à recepção do Direito romano). A nova
ordem recebe, i. e., adota normas da velha ordem; isso quer dizer que a
nova ordem dá validade (coloca em vigor) a normas que possuem o mesmo
conteúdo que normas da velha ordem. A “recepção” é um procedimento
abreviado de criação de Direito.

Norberto Bobbio também reconhece na novação uma fonte de direito.
Entende que, na doutrina juspositivista das fontes, admite-se a existência
de ordenamentos jurídicos complexos e hierarquizados. Hierarquizado na
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medida em que existe uma fonte predominante, ou seja, no plano mais alto,
que é a lei, e complexo porquanto conjuga outros fatos ou atos produtores
de normas, que formam fontes subordinadas, dentre elas o processo de
reconhecimento, ou, no seu dizer, recepção, assim denominado:
Quando existe um fato social precedente ao Estado ou, de qualquer
maneira, independente deste, que produz regras de conduta a que o Estado reconhece (isto é, atribui) a posteriori (isto é, acolhe em bloco) no
próprio ordenamento sem ter contribuído para a formação do seu conteúdo
(BOBBIO, 1995, p. 164).

Assim, seguindo a doutrina das fontes, ao consagrar a “lei” (ou a
legislação, de modo geral) como fonte, está-se valendo de uma regra de
input. Essa é trabalhada por David Easton (1979, p. 37), em A systems
analysis of politcal life, no esforço de “offer us a key to understanding one
of the ways in which the total environment will leave its impress upon the
operations of the system”, uma vez reconhecendo a vida política como um
sistema aberto de demands, vale dizer, “a wide range of conditions and
events that are transmitted to the system” (DAVID, 1979, p. 37); nesse
propósito, os “inputs são aquilo que entra no sistema e o alimenta. Podem
ser de duas espécies: exigências, reclamações ou reivindicações (demans)
e apoio ou sustentação (support)” (BONAVIDES, 2003, p. 118). Ao lado
destas, há também as regras de outputs, que “representam aquilo que o
sistema produz, as suas decisões, os seus atos, as medidas que dele partem
para atender às exigências que lhe são feitas ou para suscitar o apoio que
lhe é necessário” (BONAVIDES, 2003, p. 118).
A regra de input, representada pela lei, diz aproximadamente o
seguinte: toda norma que se reveste do caráter de “lei” (fonte) deve ser
considerada como pertencente ao ordenamento na forma de norma legal
ou lei stricto sensu (FERRAZ JR., 2003, p. 227). Transportando essa
idéia, tem-se a consagração da novação como fonte, conﬁgurando uma
outra regra de input, que assim reza: toda norma precedente que guarda
compatibilidade (material) com a nova Constituição deve ser inserida
no sistema jurídico na forma de norma legal. Essa é a regra de novação
legislativa, que se coaduna com a idéia de norma-de-reenvio identiﬁcada
por Lourival Vilanova (2005, p. 30) como a responsável pela interiorização
da norma advinda de outro sistema.
A regra se efetiva no exato momento em que ocorre a promulgação
de uma nova Constituição, e com ela o surgimento de um novo sistema.
As leis pré-constitucionais compatíveis materialmente com as leis constitucionais ingressam no sistema e são reconhecidas como normas jurídicas
válidas; e, se não são compatíveis, não ingressam e, com isso, é desconstituída sua validade e eﬁcácia jurídicas.
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A despeito de a regra de input da novação operar quando da promulgação de uma nova Constituição, esta se mantém em relação dinâmica,
formando um ﬂuxo contínuo, com a regra de output. Isto porque, mesmo
não ingressando no sistema por ser com ele incompatível, a norma não
novada pode continuar a gerar efeitos jurídicos concretos se não aplicada
a regra de output hábil a extirpar deﬁnitivamente a eﬁcácia jurídica dessa
norma. Para tanto, o próprio sistema jurídico adota medidas internas como
a decisão de um órgão jurisdicional suﬁcientemente competente para impor
o rechaço deﬁnitivo da norma.
Portanto, é no momento subseqüente à manifestação concreta do
constituinte originário que a novação ganha força operante. O “poder
constituinte nada mais é do que uma forma excepcional e especial de
produção jurídica” (TAVARES, 2006, p. 31). Como tal, deﬂagra, com a
promulgação e a publicação da nova Constituição, a substituição de uma
ordem jurídica por outra, o que implica a relação de sucessão temporal
de sistemas jurídicos no mesmo espaço territorial. No âmbito dessa relação, a novação aparece como fonte de produção jurídica, pronta para
promover a inserção novada no novo sistema de normas jurídicas criadas
originariamente em sistemas precedentes. Para tanto, a nova Constituição
provoca, por sua força de inicialidade fundante, a perda de eﬁcácia de todo
o direito anterior, e aquele que for compatível com a nova Constituição
recobra a eﬁcácia instantaneamente (FERREIRA FILHO, 1999, p. 97).
Portanto, o Poder Constituinte tem como produto ﬁnal de sua atividade,
além do surgimento de uma Constituição, o desencadeamento do processo
de novação de toda a legislação pré-constitucional.
Acredita-se, pois, haver premissas suﬁcientes para concluir que,
num Estado constitucional, a novação legislativa é uma fonte de direito
subordinada, com a função de produzir norma jurídica a partir de suportes
físicos normativos pré-constitucionais, visando sempre à completude e à
coesão do ordenamento jurídico vigente.
Contudo, sua existência independe de norma expressa. Em qualquer
sistema jurídico-constitucional há uma cláusula tácita de novação, desde
que não haja previsão contrária no próprio texto constitucional. A respeito,
precisamente sobre a cláusula de novação expressa constante do artigo
83, da Constituição de 1891, Rui Barbosa (1934, v. 6, p. 406) comentou:
“Não se havia mister de que a Constituição formalmente o declarasse, para
se ver ou saber que não repudiava as leis e instituições anteriores, com
ella compatíveis, ou della complementares. Em todas as Constituições,
está subentendida essa disposição”. É a mesma manifestação de João
Barbalho U. C. (1992, p. 356) ao comentar o mesmo artigo da primeira
Constituição republicana e a se referir a um artigo da Constituição suíça
com teor semelhante:
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Semelhante determinação vale por um aviso e instrucção aos executores
da Constituição – aos legisladores, às autoridades judiciais e as da administração; pois mesmo sem ella ﬁcaria revogada toda a legislação; avessa
aos princípios e preceitos da Constituição – que é a lei das leis – pelo
simples facto da promulgação desta. Como manter ainda em vigor o que
a Constituição tem abolido? Em que repousaria a força obrigatória das leis
contrárias à lei suprema? Não era, assim, indispensável o art. 83.

Onde houver uma Constituição, nela estará gravada, de forma expressa ou tácita, uma cláusula de novação, com o conteúdo assentado na
idéia de assegurar a continuidade novada do direito pré-constitucional,
se compatível com a nova ordem constitucional, e a descontinuidade, se
incompatível.
Quando expressa a cláusula de novação, vale dizer, positivada a regra
de novação, mas raramente as Constituições assim procedem (GUASTINI,
2008, p. 98), observa-se normalmente o acolhimento do “princípio de que
revogam determinadas leis, cuja matéria é reputada de extrema gravidade
pela nova ordem jurídica” (TAVARES, 2006, p. 170). Mas tal postura
constituinte não implica necessariamente estar em absoluta consonância
com a natureza do fenômeno da novação. Toma-se em evidência a forma
de revogação, por meio de uma decisão política predominante à época da
edição de uma nova Constituição.
A opção política de adotar o princípio da revogação já foi exercitada,
em certas ocasiões no constitucionalismo brasileiro. Nas três primeiras
Constituições republicanas, o constituinte optou por tornar expressa a
cláusula de novação. A Constituição de 1891 trouxe, no Título V (Das
Disposições Gerais), o artigo 83 com a seguinte redação: “Continuam em
vigor, enquanto não-revogadas, as leis do antigo regime, no que explicita
ou implicitamente não for contrária ao sistema de governo ﬁrmado pela
Constituição e aos princípios nela consagrados”. A Constituição de 1934
também trouxe disposição expressa de novação no Título VIII, (Das
Disposições Gerais), no artigo 187: “Continuam em vigor, enquanto não
revogadas, as leis que, explicita ou implicitamente, não contrariarem as
disposições desta Constituição”. Do ponto de vista formal, esse dispositivo foi inspirado na Constituição de Weimar de 1919 (artigo 178, II)
e na Constituição espanhola de 1931 (POLETTI, 2001, v. 3, p. 19). A
Constituição de 1937 repetiu a cláusula de novação, no artigo 183 (Das
Disposições Transitórias e Finais), mantendo a mesma redação dada pela
Constituição de 1934.
A respeito da cláusula de novação, há de se trazer interessante
passagem do constitucionalismo brasileiro por ocasião da elaboração do
Decreto n. 19.398, de 11.11.1930. Esse ato normativo instituiu o governo
provisório do Brasil, com poderes discricionários em toda a sua pleni-
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tude, sob o comando de Getulio Vargas, que assim registrou, no dia da
aprovação, em seu diário: “Aprovo e assino a Lei Orgânica do Governo
Provisório” (VARGAS, 1995, v. 1, p. 24). Este decreto ﬁcou conhecido
como o ato institucional da revolução de 1930. O artigo 4.º traz a seguinte
disposição:
Art. 4.º Continuam em vigor as Constituições Federal e Estaduais, as
demais leis e decretos federais assim como as posturas e deliberações e
outros atos municipais todos, porém, inclusive as próprias constituições,
sujeitos às modiﬁcações e restrições estabelecidas por esta lei ou por decretos ou atos ulteriores do Governo Provisório ou de seus delegados na
esfera de atribuições de cada um.

Diversamente das anteriores, as Constituições de 1946 e 1967/1969
e, especialmente a de 1988 não positivaram a cláusula de novação. Porém,
como acima defendido, tal postura constituinte não implica inexistência da
fonte de novação em nosso atual sistema jurídico-constitucional, acha-se
presente tacitamente.
Contudo, no atual sistema jurídico, o artigo 18, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, se apresenta como cláusula especíﬁca de
novação, porque esse dispositivo determina a extinção da eﬁcácia de qualquer ato legislativo ou administrativo a partir da instalação da Assembléia
Nacional Constituinte que tenha por objeto a concessão de estabilidade a
servidor admitido sem concurso público, da Administração direta ou indireta, inclusive das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Ou
seja, determina a continuidade novada ou não de especíﬁcas normas préconstitucionais, desde que se mantenham materialmente compatíveis com a
exigência constitucional de admissão de servidor por concurso público.
A inserção desse dispositivo no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias não é arbitrária (DANTAS, 1996, p. 166). O ADCT constitui
conjunto de disposições constitucionais, geralmente separado do corpo
da Constituição, destinadas a “regular e resolver problemas e situações
de caráter transitório, ligados à passagem de uma ordem constitucional
a outra” (SILVA, J. A., 2005, p. 890). E assim o faz com a instituição
de regras, “não regras de direito intertemporal permanentes, mas regras
sobre a incidência das leis mesmas a que se anexam sobre a preparação
para a nova ordem jurídica” (MIRANDA, F., 1937, t. 2, p. 568). Essas
regras constitucionais emanam da manifestação do Poder Constituinte com
o objetivo especíﬁco de
[...] disciplinar situações jurídicas pendentes no momento da transição
do regime velho para o novo, e têm por conteúdo uma disciplina diversa
da velha e da nova normatividades constitucionais – e, por isso, apresentam
particularidades a respeito de ambas (SILVA, J. A., 2005, p. 890).
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Estabelecida a signiﬁcação da novação legislativa como fonte de
direito, a pesquisa avança em direção à determinação do plano de manifestação da lei pré-constitucional não novada (se existência, validade ou
eﬁcácia), para tanto é necessário antes estudar os planos de manifestação
da lei pré-constitucional em relação ao sistema jurídico superveniente.
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EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA
DA LEI PRÉ-CONSTITUCIONAL
Sumário: 3.1 Lei pré-constitucional como ato jurídico – 3.2 Plano de
existência da lei pré-constitucional – 3.3 Plano de validade das leis
pré-constitucionais e seus requisitos – 3.4 Relações intrassistemática
e intersistemática de compatibilidade – 3.5 Lei pré-constitucional e
seus fatores de eﬁcácia.

3.1 LEI PRÉ-CONSTITUCIONAL COMO ATO JURÍDICO
Para delimitar com precisão o campo de manifestação da não-novação
normativa, antes é necessário analisar os planos de manifestação do ato
legislativo: existência, validade e eﬁcácia. Essa abordagem foi objeto de
debate no julgamento da ADIn n. 75, julgada em 1.4.1992, quando o
Supremo Tribunal Federal discutiu a questão da incompatibilidade de lei
pré-constitucional com a Constituição superveniente na seara da teoria do
negócio jurídico. Contudo, não chegou a descrição nítida dos planos de
manifestação da lei pré-constitucional.
A análise parte da idéia de que as leis pré-constitucionais integram
o gênero ato jurídico, na categoria de negócio jurídico público, premissa
que se constrói com apoio no entendimento de que o “negozio giuridico
può essere tanto di diritto privato che di diritto pubblico” (BARILE, 1991,
p. 468). A lei pré-constitucional encerra um negócio jurídico por meio
do qual participam entes públicos integrantes dos Poderes Legislativo e
Executivo, manifestantes, na percepção de Paolo Barile (1991, p. 468), de
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“voluntà dello Stato o dell´ente pubblico, tendente a creare, a modiﬁcare
o a estinguere rapporti giuridici”, e assim “voluntà negoziale è diretta
immediatamente al raggiungimento di un ﬁne di interesse pubblico” (BARILE, 1991, p. 469).
Como negócio jurídico, a lei pré-constitucional apresenta planos
distintos de manifestação. A lei é criada por meio de certo procedimento
legislativo previsto no Texto constitucional. Com a criação do ato legislativo, antecedente ao período de estabilização no ordenamento jurídico,
é possível identiﬁcar seus planos de manifestação: existência, validade e
eﬁcácia. A bem da verdade, não são planos pertencentes exclusivamente
a esse ato, mas à Teoria Geral do Direito e, como tais, conﬁguram categorias gerais do direito, representativas das manifestações de qualquer
ato jurídico. A identiﬁcação dos elementos estruturais de cada plano conduz o estudo à natureza da lei pré-constitucional novada e não novada.
A lei pré-constitucional considera-se novada se, no exato momento da
promulgação de uma Constituição superveniente, acha-se materialmente
compatível com as novas normas constitucionais; se incompatível, operase a não-novação.
Embora sejam todos os três planos distintos, “apresentam uma conexão entre si que não pode ser olvidada, mas que igualmente não pode
levar à confusão de noções” (TAVARES, 2006, p. 132). Assim, os planos
são particularizados, sem negar a inter-relação. A vinculação mútua entre
os planos constitui uma “relação de sucessão lógica entre eles, de maneira
que o insucesso do negócio em um primeiro plano obsta a sua projeção
nos demais” (RAMOS, 1994, p. 11), de sorte que “a ordem lógica de
sucessão entre os planos vai do plano da existência ao da eﬁcácia, passando pelo plano da validade, que é intermediário entre os dois outros”
(RAMOS, 1994, p. 11). André Ramos Tavares (2006, p. 134) diverge
dessa posição; aﬁrma que, embora não se possa avaliar a validade de ato
jurídico inexistente, pode ocorrer que “um ato existente, porém inválido,
adquira eﬁcácia jurídica”.
A par disso, como descrever o plano de manifestação da lei préconstitucional no momento em que ocorre a sucessão de Constituições
no tempo e no mesmo âmbito territorial? Nesse momento, os planos de
manifestação da lei pré-constitucional se inter-relacionam com ou sem
inversão da ordem lógica de existência, validade e eﬁcácia?
A novação opera-se no campo do direito constitucional intertemporal,
vale dizer, no momento de sucessão temporal de sistemas constitucionais
num mesmo espaço; e tem por objeto o substrato legislativo pré-constitucional. A descrição dos planos de manifestação desse objeto – existência,
validade e eﬁcácia – é possível seja feita tanto em relação ao sistema
jurídico sucedido como ao sucessor. Mas, para ﬁns de novação ou não
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de uma lei pré-constitucional perante o sistema jurídico sucessor, em
que medida é relevante a constatação da existência, validade e eﬁcácia
da lei pré-constitucional em relação ao sistema jurídico sucedido? Uma
norma que não era existente, ou válida, no sistema sucedido, pode ser
novada no sistema sucessor? Essas também são indagações desaﬁadas
nos tópicos seguintes.

3.2 PLANO DE EXISTÊNCIA DA LEI PRÉ-CONSTITUCIONAL
É conhecida a distinção traçada por Pontes de Miranda (1954, v. 4,
p. 6) entre existência e validade dos atos jurídicos:
Para que algo valha é preciso que exista. Não tem sentido falar-se
de validade ou de invalidade a respeito do que não existe. A questão de
inexistência é questão prévia. Somente depois de se aﬁrmar que existe é
possível pensar-se em validade ou em invalidade. [...] se não houve ato
jurídico, nada há que possa ser válido ou inválido. Os conceitos de validade
ou de invalidade só se referem a atos jurídicos, isto é, a atos humanos que
entraram (plano da existência) no mundo jurídico e se tornaram, assim,
atos jurídicos.

Ao reinterpretar a distinção pontiana entre existência e validade
dos atos jurídicos quando de sua aplicação às normas jurídicas, Marcelo
Neves (1988, p. 42) prefere utilizar a expressão pertinência em substituição ao vocábulo existência para signiﬁcar “que uma determinada norma
integrou-se (regular ou irregularmente) a um determinado ordenamento
jurídico e ainda não foi expulsa por invalidade ou revogada”. André
Ramos Tavares (2006, p. 137) discorda do vocábulo e entende mais
adequada a expressão pertença, para designar a existência da norma
jurídica, e reserva pertinência para a “adequabilidade de alguma coisa
(existente) em relação a outra e, nesta medida, refere-se à validade
das normas”.
Porém, ambos discordam da posição kelseniana e hartiana de
confundir os conceitos de validade e existência, para admitir a inexistência como plano distinto da invalidade. Concordam assim com
Tercio Sampaio Ferraz Jr. (2003, p. 217) ao reconhecer na inexistência um “conceito que se aplica à norma que não chega a entrar no
sistema, pois seu centro emanador não é aceito absolutamente como
fonte do direito do sistema”. E não ingressa porquanto “foi posta com
a intenção subjetiva de valer, mas, por um vício gravíssimo, não se
considera objetivamente como válida em nenhum momento” (FERRAZ
JR., 2003, p. 216).
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Miguel Reale também distingue o plano da existência e atribui-lhe
semântica própria. Trabalha a inexistência como problema de defeito ou
vício na formação da norma determinante para o não-ingresso no sistema
jurídico. Já invalidade lida com o pressuposto de integração deﬁcitária da
norma. Na inexistência, o não-ingresso do ato normativo ocorre porque
“carece de algum elemento constitutivo, permanecendo juridicamente
embrionário, ainda in ﬁeri, devendo ser declarada a sua não-signiﬁcação
jurídica, se alguém o invocar como base de uma pretensão” (REALE,
1987b, p. 205). De sorte que
[...] os atos inexistentes não chegam a ingressar no mundo jurídico,
mas lhe batem às portas com pretensão de entrar. Mister é que sejam
repelidos: é essa intencionalidade de ingresso, não obstante a carência
de elementos formadores, que lhes dá uma qualiﬁcação jurídica reﬂexa
ou negativa, para que sejam cerceados os efeitos pretendidos (REALE,
1987b, p. 206).

A ausência dos elementos formadores indica deﬁciências estruturais
que geram a inexistência da lei, como tal, “aquela que, embora tenha aparência de lei, não pode ser como tal considerada por deﬁciência sediada
em seu suporte fático” (RAMOS, 1994, p. 25).
A deﬁciência do suporte fático da lei é constatada do ponto de vista
interno do sistema, por meio de regressão a uma norma soberana. “Pertencem ao sistema jurídico todas as normas que possam retrotrair imediata
ou mediatamente ao núcleo normativo que estabelece os órgãos e/ou fatos
básicos de produção jurídica” (NEVES, 1988, p. 43). O núcleo normativo
referido é a Constituição, enquanto fundante de um sistema jurídico e
fonte de regulação do processo de produção das normas jurídicas gerais.
Como tal, “funciona como critério de pertinência e validade das demais
normas do sistema [...] por exercer uma função normativa intrassistemática” (NEVES, 1988, p. 43).
Nessa linha de pensamento, a existência é o plano de identiﬁcação
do ingresso da lei no sistema jurídica. A “mera ‘existência’ de uma norma,
dentro de um sistema jurídico, é condição suﬁciente para sua aplicabilidade
nesse sistema” (GUASTINI, 2005, p. 330). A constatação de vício, ou
defeito, nos elementos constitutivos da norma, no esforço de retrotraí-la
ao núcleo normativo originário, leva à inexistência, vale dizer, à condição
de não-norma. Com isso, é impedida de ingressar no sistema jurídico,
inaugurado com a Constituição, e assim ser nele aplicável.
Mas quais são os elementos constitutivos da existência normativa?
Em sede de Direito Público, e particularmente no tocante às leis, quatro
são os elementos estruturais indicadores da existência da lei: declaração de
vontade humana, agente, objeto idôneo e forma (TAVARES, 2006, p. 140).
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Tais elementos dão o sentido formal-orgânico da lei enquanto “estrutura
de signiﬁcação deôntica (dever ser)” (NEVES, 1988, p. 42).
Com a promulgação da Constituição de 1988, inaugurou-se um
novo sistema nomoempírico prescritivo, que, como tal, atua como novo
fundamento de pertença (ou pertinência) das demais normas. Com isso,
os elementos constitutivos de existência formal-orgânica das leis (manifestação de vontade, agente, objeto idôneo e forma) carregam conteúdo
semântico extraído da Constituição de 1988. Assim sendo, esta não mais
reconhece como órgão legítimo para produção jurídica aquele vigente sob
a égide de Constituições pretéritas. A partir de 5.10.1988, o centro de
produção jurídica reconhecido passa a ser a vontade do agente externada
em objeto idôneo por meio de processo legislativo formalmente previsto
na Constituição de 1988. Portanto, somente ingressam no sistema jurídico
as leis emanadas do novo centro de produção jurídica.
Contudo, o fato de a Constituição de 1988 instituir nova signiﬁcação
aos elementos constitutivos da produção legislativa, agora sob novos fundamentos constitucionais, não provoca, por si só, a não-novação das leis
pré-constitucionais. Se assim fosse, haver-se-ia de reconhecer inexistente
o fenômeno da novação. A incapacidade de substituição de toda a legislação pré-constitucional por outras leis criadas em consonância com o novo
processo de criação institucionalizado pelas novas normas constitucionais,
como realidade que é, provoca a continuidade legislativa. O sistema jurídico
sucessor se depara com toda a legislação antecedente e a submete – num
ato instantâneo – a novos critérios de existência e validade, emanados da
Constituição de 1988.
Por dedução lógica, salvo alguma situação especíﬁca determinada
pelo Poder Legislativo recém-criado, a legislação pré-constitucional não
é submetida novamente aos procedimentos legislativos institucionalizados
pela Constituição de 1988. Outra é a fonte de produção jurídica, qual seja,
o “procedimento abreviado de criação de Direito” a que se refere Kelsen
(2005, p. 172) – aqui identiﬁcado como novação legislativa.
Nesse ato de criação, os elementos estruturais de existência da lei
pré-constitucional presentes em relação ao sistema jurídico sucedido não
são dispensáveis do ponto de vista interno do sistema jurídico sucessor.
Pelo contrário, como corolário do princípio da continuidade legislativa,
o sistema sucessor os presume como suporte fático-normativo formal; e
assim o faz para identiﬁcar a lei pré-constitucional como objeto de novação, vale dizer, como lei passível de ser novada ou não. A Constituição de
1988, quando de sua promulgação, deparou-se com complexo normativo já
existente e o identiﬁcou como conjunto de leis emanadas formalmente de
órgão competente para produção jurídica em sistemas anteriores. Portanto,
passível de ser novado.

controle.indb 93

24/2/2010 16:58:30

94

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PRÉ-CONSTITUCIONAIS

A despeito disso, vale dizer, mesmo o suporte fático de o complexo
legislativo anterior ser suﬁciente para dar como certa a existência legal em
relação ao sistema jurídico sucedido, não o é, contudo, para o sistema sucessor. Para tanto, não bastam, por si só, os elementos estruturais de existência
da lei pré-constitucional. Além deles, somente veriﬁcáveis do ponto de vista
interno do sistema jurídico sucedido, há que amalgamar com eles outro,
peculiar, veriﬁcado em relação ao novo sistema, qual seja: a compatibilidade
material da lei pré-constitucional com a nova Constituição.
Em conclusão, se a lei pré-constitucional não existia em relação
ao sistema sucedido, não faz sentido admiti-la como lei possível de ser
novada. Somente a lei pré-constitucional existente em relação ao sistema
jurídico sucedido, no momento em que emerge uma nova Constituição,
pode ser objeto de novação no sistema jurídico sucessor. Não se pode
novar o inexistente. Daí Pontes de Miranda (1937, t. 2, p. 560) apregoar
que: “As leis que continuam em vigor são tôdas as que existiam e não
são incompatíveis com a Constituição nova”.
A condição de compatibilidade se veriﬁca no processo de construção da norma (concretização) a partir do texto-da-norma cuja forma que
o reveste é uma lei pré-constitucional; e nessa construção tem-se como
parâmetro a nova Constituição, e as “normas anteriores à Constituição só
podem ser recepcionadas por esta se eram, a sua época, leis existentes.
Caso contrário, não se pode falar em continuidade de sua vigência, nem
em novação” (TAVARES, 2006, p. 176).
A questão foi tratada na Representação n. 946, na qual se discutiu a
legitimidade constitucional de ato normativo consubstanciado em prejulgado
do Tribunal do Trabalho. Essa Representação foi julgada em 12.5.1977, ou
seja, sob a égide da Constituição de 1969. Entendeu-se que a representação
só era cabível contra ato normativo, ou lei, e a normatividade do prejulgado
trabalhista assentava no artigo 902, §1.º, da CLT, assim o exame da preliminar de inadmissibilidade da representação não podia prescindir da análise da
fonte legal de tal normatividade. Ou seja, havia que enfrentar a novação ou
não do artigo 902, §1.º, da CLT, quando da emergência da Constituição de
1969. Já havia, sob a égide da Constituição de 1946, inúmeros entendimentos,
inclusive no Supremo Tribunal Federal do Ministro Eicy da Rocha, sobre a
incompatibilidade entre o referido artigo da CLT e a Constituição de 1946,
razão porque o relator Ministro Xavier de Albuquerque entendeu que não se
tratava de “inconstitucionalidade de norma, que importe ter declarada, mas
de sua revogação desde o advento da Constituição de 1946”. Ou seja, não
podia declarar a ilegitimidade constitucional do artigo, pois, sob a égide de
Constituição anterior, já teve sua eﬁcácia desconstituída.
A existência da lei pré-constitucional para o sistema jurídico sucedido constitui, pois, pressuposto de aplicação do princípio da continuidade
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legislativa e, por conseguinte, da novação, no exato instante em que se
inaugura um novo sistema jurídico. Só é possível novar lei pré-constitucional
existente juridicamente. Se não existia no sistema jurídico sucedido, seja
por expulsão decorrente de revogação ou caducidade, seja por não-inserção
originária em razão de vício grave, a lei pré-constitucional não constitui
ato normativo possível de ingressar no sistema jurídico criado com a
promulgação de uma Constituição.

3.3 PLANO DE VALIDADE DAS LEIS PRÉ-CONSTITUCIONAIS
E SEUS REQUISITOS
Além de parâmetro de pertença, a Constituição também funciona
como parâmetro de validade das demais normas do sistema. “Não baste
que uma regra jurídica se estruture, pois é indispensável que ela satisfaça
a requisitos de validade, para que seja obrigatória” (REALE, 1987b, p.
105). Requisitos que se desenrolam “em terreno exclusivamente normativo (ou estritamente jurídico), não se confundindo com os conceitos de
validade social (efetividade) ou ética (fundamento axiológico)” (RAMOS,
1994, p. 34).
A validade também se constata a partir do esforço de “retrotraimento
regular a uma norma soberana” (1988, p. 47), que desencadeia um processo
de derivação-fundamentação formal e material da lei (NEVES 1988, p.
44; AFTALIÓN; VILANOVA; RAFFO, 1988, p. 456). A lei que regressa
regularmente ao complexo normativo-originário, o que implica conformidade com os requisitos formais e substanciais de produção normativa no
ordenamento jurídico, atende ao critério de validade. Contudo, o regresso
por meio do processo de derivação e dupla fundamentação (formal e material) nem sempre ocorre perfeitamente. Nesse caso, pode ocorrer de o
suporte fático do ato normativo ser suﬁciente no atendimento aos elementos
existenciais (há declaração de vontade humana, agente, objeto idôneo e
forma), mas serem “deﬁcientes (há irregularidades em outros aspectos do
processo de elaboração normativa e/ou em relação ao conteúdo da norma)”
(NEVES, 1988, p. 44). Daí porque certas normas podem
[...] pertencer invalidamente (defeituosamente, viciosamente, irregularmente) ao sistema jurídico quando, embora emanem de ato do órgão
previsto direta ou indiretamente no núcleo normativo originário e, portanto,
a este núcleo retrotraiam num sentido estritamente formal-orgânico, não
“regressam” regularmente ao complexo normativo-originário, por não se
conformarem completamente aos demais requisitos formais e às exigências
substanciais de produção normativa previstos no ordenamento jurídico
(NEVES, 1988, p. 44).
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A regressão regular ao complexo normativo-originário, ou seja, à
Constituição de 1988, num processo de derivação e dupla fundamentação
(formal e material) das normas jurídicas, indica a pertinência (validade)
da norma no sistema jurídico.
Com efeito, a “‘validade’ signiﬁca ‘pertinência’ a um sistema jurídico
(membership): uma norma válida, dentro de um dado sistema jurídico, é
uma norma que responde a critérios de identiﬁcação próprios desse sistema” (GUASTINI, 2005, p. 272). Ricardo Guastini (2005, p. 276) promove
uma análise do vocábulo “validade” na linguagem comum dos juristas
italianos contemporâneos, e identiﬁca uma cadeia de distinções de critérios
entre: “(1) validade de atos normativos; (2) a validade de disposições; (3)
a validade de normas explícitas; (4) validade de normas implícitas”. É
pertinente essa distinção, porquanto parece dar a dimensão completa do
plano de validade. A distinção parte da especiﬁcação lingüística em torno
dos vocábulos “ato normativo” e “norma”.
Para Guastini (2005, p. 275), a expressão ato normativo é utilizada,
na linguagem comum, em dois sentidos. Num primeiro sentido, “denota
um agir (mais precisamente, um agir lingüístico), que consiste em produzir
normas”; já no segundo sentido, “designa o resultado, o produto, de um
agir normativo, ou seja, um texto ou documento normativo: um conjunto
de disposições”. Por essa deﬁnição, ato normativo é identiﬁcado ora como
ato de legislar ora como a própria lei. A seu turno, também na linguagem
comum dos juristas, o vocábulo norma é usado de modo variável: para
referir-se “às disposições, ou seja aos enunciados normativos dos quais
estão constituídas as fontes do direito” (GUASTINI, 2005, p. 276), ou
ainda, o texto-da-norma; e para referir-se “ao conteúdo de signiﬁcado das
disposições” (GUASTINI, 2005, p. 276). O conteúdo signiﬁcativo assume
duas espécies, identiﬁcadas como normas explícitas e implícitas:
São explícitas as normas que, exatamente, constituem o conteúdo de
signiﬁcado dos enunciados normativos formulados nas fontes de direito; são
implícitas as normas que, ao contrário, não foram explicitamente formuladas por alguma autoridade normativa, mas que, não obstante isso, podem
ser legitimamente construídas pelo intérprete por meio de procedimentos
apropriados (por exemplo, mediante analogia, legis e juris, mediante a
‘combinação’ de mais disposições, mediante interpretação ‘sistemática’ etc.)
(GUASTINI, 2005, p. 276).

Os atos normativos, por não passarem de atos de linguagem, são
disciplinados por normas jurídicas identiﬁcadas por Guastini (2005, p.
277) como “meta-normas” de dois tipos: a) meta-norma de competência,
ou seja, norma que confere a certo sujeito função, autoridade de produzir
normas jurídicas dentro de certos limites de matéria; e b) meta-norma de
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direito processual, que estabelece o processo por meio do qual a competência normativa deve ser exercida. Assim, “um dado ato normativo é
válido quando foi realizado em conformidade com as meta-normas que o
disciplinam dentro de um dado sistema jurídico” (GUASTINI, 2005, p.
277). São meta-normas, pois produzem uma relação hierárquica tal como
existente entre uma metalinguagem e a sua linguagem-objeto. Em nosso
ordenamento jurídico, as meta-normas estão juridicamente ordenadas na
Constituição de 1988.
As meta-normas de Guastini coadunam com a legitimidade do
agente e legitimidade de procedimento (due process of law) em Miguel
Reale, necessárias para a validade de qualquer lei. O agente identiﬁca
o legítimo órgão emanador da lei. “É pessoa jurídica de direito público
com capacidade política, qualiﬁcada pela circunstância de atuar mediante
um órgão de produção normativa” (RAMOS, 1994, p. 25). Miguel Reale
(1987b, p. 108) subdivide em dois pontos de vista a análise do agente:
a) legitimidade subjetiva – que diz respeito ao agente ou órgão em si; b)
legitimidade quanto à matéria sobre a qual a legislação versa.
Já a legitimidade procedimental está atrelada à idéia de “obediência aos trâmites previstos para a emanação da lei” (TAVARES, 2006, p.
159). Esses trâmites identiﬁcam o processo legislativo, o qual identiﬁca
“o conjunto de atos (iniciativa, emenda, votação, sanção) realizados pelos
órgãos legislativos e órgãos cooperadores para o ﬁm de promulgar leis”
(SILVA, J. A., 2007b, p. 42). O processo é objeto da função legislativa
enquanto “atividade dos órgãos do Estado que tem por objeto direto e
imediato estatuir normas de caráter geral e impessoal inovadoras da Ordem
jurídica” (CAETANO, 1977, v. 1, p. 206).
As meta-normas de Guastini são as regras de competência tratadas por
Alf Ross. Toda “regla de competencia constituye una autoridad” (ROSS,
1969, p. 50), que “prescribe las condiciones (necesarias y suﬁcientes) con las
cuales un acto de creación es válido, es decir, tiene fuerza de ley” (ROSS,
1969, p. 49). A autoridade legislativa é estabelecida por uma Constituição,
e há três grupos de condições de criação jurídica válida:
1) aquellas que indican la persona o personas caliﬁcadas para realizar
el acto de creación; 2) otras que describen el procedimiento de creación,
y 3) las que limitan la materia objeto de la regla que ha de ser creada por
estas personas y según este procedimiento (ROSS, 1969, p. 49).

O critério de validade das normas (enquanto conteúdo de signiﬁcação
das disposições) está condicionado à relação de compatibilidade material
(objeto). Tanto a norma explícita como a implícita são consideradas válidas desde que “não seja incompatível com alguma norma superior na
hierarquia das fontes” (GUASTINI, 2005, p. 279). A diferença de uma para

controle.indb 97

24/2/2010 16:58:30

98

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PRÉ-CONSTITUCIONAIS

outra está na condição de que aquela necessita constituir “o signiﬁcado
(um dos possíveis signiﬁcados) de uma disposição produzida por um ato
normativo, por sua vez, válido”; já esta ser “extraída (por meio de uma
argumentação apropriada) de uma norma explícita, ou de um conjunto de
normas explícitas, por sua vez, válidas” (GUASTINI, 2005, p. 279).
O importante é o respeito à regra geral de não-incompatibilidade material
da norma (explícita ou implícita) com as normas superiores. A “regra geral
da incompatibilidade preceitual não necessita de ser proclamada. Ela decorre
da própria natureza cogente dos cânones constitucionais. Reversamente,
entretanto, o que é compatível subsiste” (PEREIRA, 1988, p. 29-36).
A partir da distinção entre os critérios de validade dos atos normativos e
das normas, Guastini chega ao sentido de expressões recorrentes na literatura
dogmática de validade formal e validade material. A validade formal identiﬁca
o ato normativo que é produzido em conformidade com as meta-normas da
produção do direito; logo, livre de vícios formais. Já a “validade material é
uma propriedade das normas, explícitas ou implícitas” (GUASTINI, 2005,
p. 281). A norma será materialmente válida se não for produzida de forma
tal que o texto-da-norma e o seu conteúdo de signiﬁcação (norma) sejam
incompatíveis com normas superiores na hierarquia das fontes.
Do conceito de validade formal dos atos normativos e de validade
material das normas explícitas, metonimicamente se chega ao critério de
validade das disposições (ou texto-da-norma). É o que preceitua Guastini
(2005, p. 282):
É necessário frisar, em primeiro lugar, que se fala da validade de disposições somente por metonímia. Em outras palavras, quando se discute a
validade de disposições, o problema na realidade toca, às vezes, a validade
de atos normativos, outras vezes a validade das normas (explícitas).

Com essa aﬁrmativa, Guastini (2005, p. 283) defende que o texto-danorma é válido e, pois, interpretado e aplicado na atividade jurisdicional,
se formal e materialmente válido. É formalmente válido se conforme às
meta-normas de competência e procedimentais não a própria disposição,
mas o ato normativo que tal disposição produziu; e materialmente válido,
se as normas explícitas que podem ser extraídas do texto-da-norma, ou ao
menos uma, são materialmente compatíveis com normas hierarquicamente
superiores.
A relação entre os dois critérios de validade – formal e material –,
enquanto aplicados aos atos normativos, às normas e indiretamente às disposições, é determinante na descrição do campo de manifestação da lei préconstitucional novada e não novada. Para essa percepção, há que tomar em
evidência a ausência de vinculação condicional entre os critérios de validade
material e formal. “A validade formal é uma condição nem suﬁciente nem
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necessária de validade material” (GUASTINI, 2005, p. 283). Isso implica
dizer que, do ponto de vista interno do sistema jurídico, a lei pode ser válida
formalmente, mas não é suﬁciente para sua validade, se inválida materialmente; já no raciocínio inverso, ou seja, a mesma lei pode ser formalmente
inválida, mas materialmente válida, e, com isso, ser tida como norma válida.
Guastini (2005, p. 284) evidencia tal hipótese mencionando que:
Em outras palavras, uma norma implícita – e por isso mesmo seguramente
inválida sob o ponto de vista formal – pode, entretanto, ser válida do ponto
de vista material. Os juristas, de fato, consideram válidas (materialmente
válidas) muitas normas que não foram formuladas pelo legislador, mas
que, no parecer deles, podem ser extraídas de alguma norma explícita ou
combinação de normas explícitas.

Com tal raciocínio, Guastini (2005, p. 284) conclui pela hierarquia
dos critérios de validade: “em caso de conﬂito entre eles, o critério material prevalece sobre o critério formal”. Assim, para o jurista italiano, a
“validade formal é uma validade ‘fraca’, enquanto a validade material é
uma validade ‘forte’”.
Não parece satisfatório tomar como regra a aludida hierarquia dos
critérios de validade, porquanto a invalidade formal, ainda que materialmente válida, conduz ao rechaço da lei do sistema; é o que se observa, por
exemplo, em inúmeras decisões, em controle difuso ou concentrado, em
que se declara a inconstitucionalidade em razão de deﬁciências no aspecto
formal da lei, ainda que materialmente válida. Contudo, a distinção entre
validade “fraca” e “forte” é perceptível na relação de compatibilidade entre
a lei pré-constitucional e a Constituição superveniente. A emergência de
nova ordem constitucional inaugura novo fundamento de validade e, com
ele, novas meta-normas responsáveis pela regularidade formal de toda e
qualquer lei infraconstitucional. Por serem atos normativos disciplinados
por meta-normas já não mais existentes no novo sistema jurídico, em
relação a esse sistema, as leis pré-constitucionais são inválidas do ponto
de vista formal; mas indicativa de invalidade “fraca”, a ponto de o novo
sistema a desconsiderar e exigir apenas a validade “forte”, vale dizer, a
compatibilidade material com a Constituição emergente, para admiti-la
como norma integrante do novo sistema jurídico. É o caso de aprofundar
mais esse raciocínio a seguir.
3.4 RELAÇÕES INTRASSISTEMÁTICA E
INTERSISTEMÁTICA DE COMPATIBILIDADE
A análise dos planos de existência e validade anteriormente realizada
permite estabelecer uma leitura diferencial das relações entre: a) lei pós-
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constitucional e a Constituição de 1988 (doravante, relação de constitucionalidade); b) lei pré-constitucional e a Constituição de 1988 (doravante,
relação de novação). Na seqüência dos argumentos, essa diferenciação será
amplamente tratada a partir da identiﬁcação de pontos em comum.
Ambas as relações exprimem um liame de compatibilidade/incompatibilidade vertical com normas constitucionais. No ato de promulgação
da atual Constituição, as leis já existentes, quando relacionadas com as
normas constitucionais, apresentaram-se compatíveis ou não. O mesmo
procede com as leis pós-constitucionais quando da sua promulgação, há ou
não compatibilidade com as normas constitucionais vigentes e anteriores.
Não há diferença, na acepção lógica de ordenamento jurídico em que não
se tolera coexistirem normas em situação de incompatibilidade, e que,
quando existentes, devem levar à eliminação. A “constitucionalidade e a
inconstitucionalidade legislativa exprimem uma relação de conformidade/
desconformidade entre a lei e a Constituição, em que o ato legislativo é
o objeto enquanto a Constituição é o parâmetro” (RAMOS, 1994, p. 62).
A novação e a não-novação exprimem a mesma relação, tendo, da mesma
forma, o ato legislativo como objeto e a Constituição como parâmetro.
Outro aspecto comum importante é o caráter normativo e valorativo
das relações, que é amplamente destacado na teoria da inconstitucionalidade.
A relação expressa pela inconstitucionalidade e constitucionalidade não “se
trata de relação de mero carácter lógico ou intelectivo. É essencialmente
de carácter normativo e valorativo, embora implique sempre um momento
de conhecimento” (MIRANDA, J., 2003, p. 474). O mesmo raciocínio
se aplica na relação manifestada na novação e não-novação de uma lei
pré-constitucional ante sua incompatibilidade com a nova Constituição.
Isso implica dizer que em ambas as relações não se encerra apenas uma
questão de incompatibilidade ou contradição lógica, envolve uma relação
de descorrespondência, de inadequação, de inidoneidade perante a norma
constitucional (MIRANDA, J., 2003, p. 476).
A Constituição é norma-parâmetro na veriﬁcação dos requisitos
de existência e validade de uma lei em decorrência dos postulados da
supremacia e rigidez constitucionais. Portanto, se para cunhar o conceito
de inconstitucionalidade legislativa é inelutável contar com ordenamento
constitucional rígido, no qual as normas constitucionais gozem de supremacia formal e material, com referência às demais (RAMOS, 1994, p.
62), para o conceito de não-novação legislativa, a exigência é a mesma.
Nessa relação, a lei pré-constitucional se depara com uma Constituição
rígida e suprema.
Portanto, percebe-se que as relações que exprimem os binômios
constitucionalidade/inconstitucionalidade e novação/não-novação possuem
claros pontos de contato. Ambas: a) guardam caráter lógico e intelectivo
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de compatibilidade/incompatibilidade vertical com normas constitucionais;
b) guardam também, e em especial, caráter normativo e valorativo segundo
o qual a lei apresenta problemas de incompatibilidade com o parâmetro
constitucional vigente; c) em ambas as relações, os objetos se confrontam
com ordenamento constitucional supremo e rígido.
Porém, existem pontos de distanciamento entre as relações de constitucionalidade e novação, determinantes na diferenciação dessas relações
e, por conseguinte, na identiﬁcação da natureza do vício da não-novação,
como também das sanções decorrentes.
O primeiro ponto de distinção, e principal porquanto dele decorrem
outros, é a evidência de que a relação de constitucionalidade encerra um
problema intrassistemático; já a relação de novação um problema intersistemático.
A relação de constitucionalidade é abordada do ponto de vista interno
do sistema jurídico, conforme os critérios de validade contidos nas normas
constitucionais que são observados na norma infraconstitucional pertencente ao ordenamento jurídico. Por essa razão, Marcelo Neves (1988, p.
71) identiﬁca a inconstitucionalidade, ou seja, uma lei pós-constitucional
incompatível com a Constituição vigente, como “um problema de relação
intrassistemática de normas pertencentes a um determinado ordenamento
jurídico estatal”. Isso porque implica a irregular criação de uma regra jurídica, certo que, na observação de Alf Ross (1969, p. 53), “todo acto de
creación jurídica tiene que ser intra-sistemático, es decir, llevarse a cabo
dentro de un orden jurídico dado, de acuerdo con una regla de competencia
que pertenece a este orden”.
Já a não-novação, ou seja, a lei pré-constitucional incompatível com
a Constituição superveniente, não encerra uma relação intrassistemática,
porque, num primeiro momento, a relação de compatibilidade não é
abordada do ponto de vista interno do sistema jurídico, visto que nessa
relação não estão presentes normas pertencentes ao mesmo ordenamento
jurídico. Na relação de inconstitucionalidade, as normas pertencem concomitantemente a um mesmo ordenamento jurídico, ao passo que, na relação
entre a lei pré-constitucional e a Constituição superveniente, pertencem a
ordenamentos diversos, uma ao ordenamento velho e outra ao ordenamento
novo (NEVES, 1988, p. 97). Nessa relação, está em questão um problema
entre um ato normativo produzido num sistema jurídico não mais vigente
e a norma constitucional pertencente ao sistema jurídico vigente. É nesse
sentido que se aﬁrma haver, na novação, uma relação intersistemática.
Por essa perspectiva, uma conseqüência de imediato se aﬂora. Na
relação intrassistemática de constitucionalidade, pressupõe-se que a norma
infraconstitucional já pertence ao sistema jurídico vigente, e, em caso de
incompatibilidade, qualiﬁca-se como inválida devendo, por essa razão, ser
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expulsa do sistema. Já na relação intersistemática da novação, a norma
infraconstitucional pré-constitucional não pertence ao ordenamento jurídico
superveniente. No momento da promulgação da Constituição, a norma
pode ingressar no sistema se compatível com as normas constitucionais;
do contrário, já na promulgação, opera-se a não-inclusão no sistema. Daí
a apropriada construção de Marcelo Neves (1988, p. 97) a partir da “regra
de admissão” e “regra de rechaço” de Alchourrón e Bulygin:
Utilizando-se da distinção de Alchourrón e Bulygin entre “regras de
admissão” e “regras de rechaço” do sistema, pode-se aﬁrmar: na primeira
hipótese (lei inconstitucional), houve incidência irregular (suporte fático
deﬁciente) de “regra de admissão” do sistema (contida na Constituição
vigente), mas ainda não ocorreu a incidência da respectiva “regra de rechaço”; na segunda hipótese (lei incompatível com norma constitucional
posterior), deu-se já a incidência de “regra de rechaço” do sistema, cabendo
aos diversos órgãos do sistema aplicá-la.

Portanto, na relação de inconstitucionalidade, a lei pós-constitucional
já pertence ao sistema jurídico vigente, e em relação a ele há impertinência
(invalidade) por conta de vício de incompatibilidade com as normas constitucionais vigentes. Já, na relação de não-novação, a lei pré-constitucional
não pertence ao sistema jurídico vigente e não pode a ele pertencer por
vício de incompatibilidade com as normas constitucionais vigentes.
A primeira distinção nos conduz a outra, concentrada nos critérios
da relação de incompatibilidade determinantes para o rechaço da norma.
Em sentido mais lato, essa relação pode designar a incompatibilidade entre
atos ou fatos jurídicos e a Constituição, sob os variados aspectos estruturantes da validade: agente, forma, conteúdo ou ﬁm (TAVARES, 2006, p.
181). Numa parcela mais restrita, designa “a lei (em sentido formal ou
material) em relação imediata de incompatibilidade vertical com normas
constitucionais” (NEVES, 1988, p. 74).
A lei é incompatível com a Constituição se resultante da inobservância
dos fundamentos de validade tanto formal (meta-normas, ou legitimidade
subjetiva e procedimental) como material (objeto do conteúdo normativo)
contidos na Constituição. Sendo assim, por ser a relação de constitucionalidade abordada do ponto de vista interno do sistema, pois a lei é produzida
sob os comandos da Constituição contrariada, a incompatibilidade da lei
com a Constituição envolve tanto contrariedades e contradições decorrentes do conteúdo normativo como desconformidades ou inadequações do
próprio procedimento de produção normativa. Daí o raciocínio desenvolvido por Marcelo Neves (1988, p. 74), importante de ser aqui destacado,
porquanto crucial para diferenciar a relação de inconstitucionalidade da
relação de não-novação
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[...] na acepção lógica dos termos, o problema não se reduz aos casos
das leis em relação de contrariedade ou de contradição com a Constituição.
Estas duas hipóteses correspondem apenas à inconstitucionalidade material, que implica contrariedade ou contradição, aplicando-se, com Bobbio,
estes conceitos da lógica clássica às antinomias entre normas jurídicas. A
inconstitucionalidade formal não resulta de contradição ou contrariedade,
no sentido lógico dos termos, entre lei e Constituição. A incompatibilidade
normativa, nesta hipótese, decorre da inadequação ou desconformidade do
procedimento efetivo de elaboração legislativa (plano do ser) ao conteúdo
de normas constitucional prescritiva do processo legislativo (plano do dever
ser). Daí porque a deﬁnição de lei inconstitucional deve denotar não só
a incompatibilidade resultante de contradição ou contrariedade entre conteúdos normativos (legal e constitucional), mas também a proveniente da
desconformidade entre procedimento de produção normativa (legislativa) e
conteúdo normativo (constitucional).

Por essa descrição, a inconstitucionalidade constitui um fenômeno
inserido na estrutura normativa hierárquica da qual é corolário a supremacia
constitucional. Encerra uma relação vertical entre lei pós-constitucional
existente (ou seja, já inserida no sistema) e a Constituição rígida como
norma-parâmetro, em que aquela não se curva aos padrões de validade
previamente estabelecidos por esta. Tais padrões de validade se referem
tanto ao conteúdo normativo (material), como ao procedimento de produção normativa (formal).
Essa concepção é compatível com a corrente de pensamento que aparta
a existência da validade das normas jurídicas. Por conseguinte, admite que
“a norma jurídica pode entrar irregularmente no ordenamento jurídico, por
desrespeito às suas ‘regras de admissão’, pertencendo-lhe, assim, invalidamente” (NEVES, 1988, p. 79), por descumprir os requisitos formais e
materiais de validade. Nesse sentido, Elival da Silva Ramos (1994, p. 63)
deﬁne o vício da inconstitucionalidade do ato legislativo como
[...] desconformidade estática (relativa ao conteúdo) ou dinâmica (relativa
ao processo de formação), de caráter vertical (hierárquico), entre a lei e
a Constituição, resolvida, sempre, ‘em favor das normas de grau superior,
que funcionam como fundamento de validade das inferiores’.

Não se distancia dessa deﬁnição aquela fornecida por André Ramos
Tavares (2006, p. 194):
A inconstitucionalidade legislativa pode ser deﬁnida, pois, como a relação
que se estabelece, a partir de uma Constituição vigente, entre esta e uma
lei, editada sob sua vigência, e que lhe é hierarquicamente inferior, cujos
termos, contudo, são incompatíveis, formal ou materialmente, em vista do
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que o sistema constitucional determina a produção de certos efeitos (sanção) previamente traçados, que podem ser imediatos ou depender de uma
provocação (nulidade ou anulabilidade da lei).

Nesse sentido também é a conclusão de Celso Ribeiro Bastos (2002b,
p. 626):
A inconstitucionalidade de uma lei é, pois, a circunstância de uma
determinada infringir a Constituição, quer quanto ao processo a ser seguido pela elaboração legislativa, quer pelo fato de, embora tendo a norma
respeitado a forma de criação da lei, desrespeitar a Constituição quanto ao
conteúdo adotado.

Portanto, a lei inconstitucional pertence invalidamente ao ordenamento jurídico. “Pertence porque pode retrotrair ao núcleo normativo
originário” (NEVES, 1988, p. 80), ou seja, num esforço de regressão
da norma se constata sua derivação da Constituição, na medida em que
atende aos critérios de existência da norma. Assim, a lei inconstitucional
possui suporte físico suﬁciente para sua pertença ao sistema. Contudo,
“é inválida por não retrotrair perfeitamente ao complexo normativo originário, ou, em outra perspectiva, porque dele não deriva regularmente”
(NEVES, 1988, p. 80). O “retrotraimento” imperfeito da norma se dá em
função das incompatibilidades veriﬁcadas em seu fundamento material e
formal. “La fundamentación material hace referencia al ‘qué’ establece la
norma (a su contenido), y la fundamentación formal a ‘quién’ la crea (el
órgano) y al ‘cómo’ la crea (procedimiento)” (AFTALIÓN; VILANOVA;
RAFFO, 1988, p. 456).
As leis pós-constitucionais são criadas segundo o procedimento de
produção normativa institucionalizado pela Constituição. Portanto, são
leis que já nascem no interior do sistema jurídico vigente, e dele devem
derivar regularmente. De modo que a relação de compatibilidade entre
as leis pós-constitucionais e a Constituição encerra uma relação intrassistemática, vale dizer, deve ser delimitada e enfrentada do ponto de vista
interno do sistema. E a compatibilidade material e formal com as normas
constitucionais é determinante para a manutenção, ou a pertinência, da
lei no sistema jurídico. Na incompatibilidade, a Constituição funciona
como critério (fundamento) imediato de validade das leis, reconhece a
pertinência inválida (defeituosa) de normas legais, enquanto não haja o
ato especíﬁco de expulsão (NEVES, 1988, p. 76). E “é inválida, porque
não deriva perfeitamente (regularmente) do seu fundamento imediato, a
Constituição em vigor” (NEVES, 1988, p. 82).
A regressão irregular da lei ao núcleo normativo originário é critério eﬁciente para a identiﬁcação da lei inconstitucional. Contudo, é
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impraticável às leis pré-constitucionais quando em primeira relação com
a Constituição superveniente (ou seja, no momento da promulgação).
Nesse caso, somente caberia o esforço de retrotrair se o regresso fosse
ao núcleo normativo originário da lei, qual seja, à Constituição pretérita,
próxima ou remota. Na emergência da Constituição, enquanto não novada
a lei pré-constitucional, não há como considerá-la derivada da nova ordem
constitucional. De modo que não há como, nesse momento retrotrair a lei
pré-constitucional à Constituição superveniente. Até porque os requisitos
formais de validade (ou seja, as metas-normas ou ainda a legitimidade
subjetiva e procedimental) extraídos da nova Constituição, a ﬁm de que
as leis possam “adentrar o mundo do Direito com a regularidade que
este exige e assim passe a ter aptidão para produzir, no mundo dos fatos,
os objetivos propostos pelo legislador” (TAVARES, 2006, p. 1061), são
renovados; recebem outro fundamento diferente daquele contido no ordenamento constitucional pretérito.
Por essa perspectiva, a lei pré-constitucional, antes de novada, não
pode sequer submeter ao efeito de regressão, pois emana de outro núcleo
normativo que não o recém vigente. Logo, não há como exigir da lei préconstitucional regular cumprimento do procedimento de produção jurídica
(meta-normas) no momento da promulgação da nova Constituição.
Tal perspectiva coaduna com a dedução lógica da descrição de um
sistema jurídico constitucional que, com o surgimento de nova Constituição, redundaria na necessidade de produção de nova malha legislativa
assentada nos critérios de pertença e validade das normas jurídicas contidos no novo texto constitucional. Contudo, essa dedução lógica esbarra
na incapacidade natural de produção legislativa. Assim, surge a novação
como eﬁcaz ferramenta jurídica destinada a colmatar a fenda legislativa
que existiria se, a cada surgimento de uma Constituição, houvesse a criação
total e simultânea de todo o arcabouço legislativo sob o novo fundamento
de validade.
Nesse mecanismo de aproveitamento do velho na recriação do
novo, não há como exigir o cumprimento das leis pré-constitucionais às
meta-normas contidas no novo sistema jurídico-constitucional. Mas, no
exato momento em que é promulgada uma nova Constituição, é possível,
tão-somente, estabelecer uma relação de contrariedade ou de contradição
material entre a norma pré-constitucional e as normas constitucionais
recém promulgadas. Isso implica reconhecer no fenômeno da novação
a desnecessidade da conformidade e adequação da lei pré-constitucional
às novas meta-normas, até porque é impossível. Por isso, Jorge Miranda
(2003, p. 463) não se furta a admitir que, na novação
[...] o único juízo a estabelecer é o juízo da conformidade (ou da correspondência) material com a nova Constituição. Não é qualquer outro: nem
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qualquer juízo sobre a formação dessas normas de acordo com as novas
normas de competência e de forma (as quais só valem para o futuro), nem,
muito menos, qualquer juízo sobre o seu conteúdo ou sobre a sua formação
de acordo com as antigas normas constitucionais.

A novação busca, de forma abreviada, a pertença e a pertinência
da lei pré-constitucional na nova ordem jurídica, poupando-a da sujeição
às meta-normas de produção de leis institucionalizadas pela nova Constituição. Com efeito, refoge ao que se pretende com a racionalização da
novação exigir que a lei pré-constitucional se submeta ao novo processo
de produção de leis.
Com a implantação de nova Constituição, inicia-se novo sistema
jurídico dotado de novos critérios de validade de toda a ordem jurídica.
Nesse instante, as leis pré-constitucionais não pertencem ao novo sistema
jurídico. Constituem atos normativos que ainda dependem de reconhecimento pela nova ordem jurídico-constitucional e, para tanto, devem
atender ao princípio da coerência. Tal princípio estará cumprido se houver
a condição de compatibilidade material da lei pré-constitucional com a
nova Constituição, determinante para a lei pré-constitucional ingressar ao
novo sistema jurídico.
No momento da promulgação da Constituição, em havendo a compatibilidade material da lei pré-constitucional, vale dizer, da norma construída
a partir e nos limites do texto-da-norma pré-constitucional, com as novas
normas constitucionais, opera-se a novação. Desde então a validade da lei
pré-constitucional é plena, ou seja, não se reduz ao aspecto material.
Do ponto de vista interno do sistema, a lei pré-constitucional passa a
ser válida material e formalmente, visto que cumpriu o critério de pertença
(ser norma existente para o sistema anterior e ter compatibilidade material
com a nova Constituição). Por essa razão, é reconhecida como suporte
fático normativo suﬁciente e não deﬁciente por não conter irregularidade
no conteúdo da norma. Com isso, a lei deixa de ser pré-constitucional e
passa a ser uma lei nova inserida no sistema jurídico com status de lei
pós-constitucional, na medida em que é dotada de constitucionalidade.
Nesse momento, “não há como deixar de reconhecer que a relação de compatibilidade entre a lei anterior e a nova ordem constitucional, que enseja
o fenômeno da recepção, só pode ser a relação de constitucionalidade, e
não outra, qualquer que seja” (ZAVASCKI, 2001, p. 112).
Com a estabilização da lei pré-constitucional no sistema, é possível
submetê-la ao processo de derivação-fundamentação formal e material ao
novo complexo normativo originário. A lei pré-constitucional pode retrotrair à Constituição recém-promulgada, e assim o faz de forma regular,
pois não se veriﬁca qualquer deﬁciência: a) no aspecto material, a lei
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pré-constitucional é compatível materialmente com as normas constitucionais; b) e, no aspecto formal, a lei pré-constitucional emana de fonte de
produção jurídica reconhecidamente como válida no novo sistema, qual
seja, a novação. Por essa razão, Norberto Bobbio (1997, p. 179) aﬁrma
que, no fenômeno da novação
[...] as normas comuns ao velho e ao novo ordenamento pertencem apenas materialmente ao primeiro; formalmente, são todas normas do novo, no
sentido de que elas são válidas não mais com base na norma fundamental
do velho ordenamento, mas com base na norma fundamental do novo.

Nessa passagem de Bobbio é possível apreender a novação como fonte
de produção jurídica, capaz de conferir critério formal de validade às leis
pré-constitucionais. Porém, a aﬁrmativa de que as normas pré-constitucionais
pertencem apenas materialmente ao ordenamento jurídico sucedido não
parece apropriada, uma vez admitida distinção entre o texto-da-norma e
a norma. O que existe, de fato, é uma identidade de texto normativo da
lei pré-constitucional antes e depois de novada. Porém, o conteúdo de
signiﬁcação do texto é outro. O texto-da-norma recebe nova atribuição
de sentido material por meio de construção interpretativa decorrente do
processo de concretização da nova Constituição vigente. Qualquer texto
normativo, embora vigente, anterior à Constituição ou não, “somente terá
validade se a sua norma (a norma, como dito, sempre é o resultado da
interpretação de um texto) for compatível com a Constituição” (STRECK, 2004, p. 701). Portanto, a norma novada é material e formalmente
pertencente ao novo sistema jurídico.
A leitura do fenômeno da novação em Jorge Miranda (2003, p. 461)
é mais precisa:
O que a superveniência de uma Constituição provoca é novação do Direito
ordinário interno anterior. Como todas e cada uma das normas, legislativas,
regulamentares e outras, retiram a sua validade, directa ou indirectamente, da
Constituição, a mudança de Constituição acarreta mudança de fundamento
de validade: as normas, ainda que formalmente intocadas, são novadas, no
seu título ou na sua força jurídica, pela Constituição e sistematicamente
deixam de ser as mesmas.

Nesse diapasão também propende Vicente Ráo (1999, p. 339) ao
reconhecer duas conseqüências decorrentes do fato político-estatutário,
ou orgânico, de uma Constituição criar a nova ordem jurídica quando de
sua promulgação:
a) o direito normativo anterior à nova Constituição só prevalece em sendo
por ela, expressamente, ou tacitamente, admitido, veriﬁcando-se a se-
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gunda hipótese sempre que as normas antigas forem compatíveis com
as normas constitucionais novas;
b) ainda que o conteúdo de alguma disposição constitucional nova seja igual
ao consagrado pela Constituição anterior, esta igualdade não suprime,
juridicamente falando, o caráter de direito novo da prescrição vigente.

As leis pré-constitucionais – se novadas – constituem direito novo.
De modo que “a nova lei não é idêntica à lei anterior; ambas têm o mesmo conteúdo, mas a nova lei tem seu fundamento na nova Constituição;
razão de sua validade é, então, diferente” (BASTOS, 2002b, p. 120). A
identidade de conteúdo diz respeito tão-somente ao texto-da-norma, porquanto a signiﬁcação do conteúdo (norma) deve ser (re)construída pela
interpretação à luz das novas regras e princípios constitucionais. Daí os
corolários principais da recriação ou novação legislativa destacados por
Jorge Miranda (2003, p. 461):
a) Os princípios gerais de todos os ramos de Direito passam a ser os que
constem da Constituição ou os que dela se inﬁram, directa ou indirectamente, enquanto revelações dos valores fundamentais da ordem jurídica
acolhidos pela Constituição;
b) As normas legais e regulamentares vigentes à data da entrada em vigor
da nova Constituição têm de ser reinterpretadas em face desta e apenas
subsistem se conformes com as suas normas e os seus princípios;
c) As normas anteriores contrárias à Constituição não podem subsistir – seja
qual for o modo de interpretar o fenômeno da contradição e ainda que
seja necessário distinguir consoante a contradição se dê com preceptivas
ou com normas programáticas.

Portanto, antes de ser novada a lei pré-constitucional, sua dimensão
formal em relação ao novo sistema jurídico deve ser vista como critério
de validade “fraca”, incapaz de impedir a integração regular da lei se presente a validade material. Esta sim determinante no processo de ingresso
da lei pré-constitucional no novo sistema jurídico. Uma vez operada a
novação, a lei pré-constitucional adquire a dupla fundamentação – material
e formal – e passa a integrar o sistema, transmudada em nova norma em
sentido amplo.
3.5 LEI PRÉ-CONSTITUCIONAL E SEUS FATORES
DE EFICÁCIA
Analisados os planos de existência e validade da lei pré-constitucional,
é importante não os confundir com o plano de eﬁcácia. Tercio Sampaio
Ferraz Jr. (2003, p. 203) deﬁne eﬁcácia como
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[...] uma qualidade da norma que se refere à possibilidade de produção
concreta de efeitos, porque estão presentes as condições fáticas exigíveis para
sua observância, espontânea ou imposta, ou para a satisfação dos objetivos
visados (efetividade ou eﬁcácia social), ou porque estão presentes as condições técnico-normativas exigíveis para sua aplicação (eﬁcácia técnica).

Denota-se que o plano de eﬁcácia há de ser analisado sob duas perspectivas inconfundíveis: eﬁcácia social, ou efetividade, e eﬁcácia técniconormativa. A eﬁcácia está relacionada com a capacidade da norma de
produzir efeitos no real. Toda norma visa a incidir sobre o comportamento
humano, para bloquear uma conduta indesejável (função de proibição), para
realizar programas (função de programas) ou ainda para assegurar uma
conduta desejada (função de resguardo); sempre busca atuar sobre o agir ou
não-agir, afetando, portanto, a realidade concreta das pessoas destinatárias
do comando legal. Essa capacidade depende de certos requisitos. Alguns
são de natureza fática (eﬁcácia social ou efetividade); outros, de natureza
técnico-normativa (eﬁcácia técnica) (FERRAZ JR., 2003, p. 199).
A norma se diz eﬁcaz socialmente “quando encontra na realidade
condições adequadas para produzir seus efeitos. Essa adequação entre a
prescrição e a realidade de fato tem relevância semântica (relação signo/
objeto, norma/realidade normada)” (FERRAZ JR., 2003, p. 199). Essa
adequação se mede com o fato de saber se os “destinatários da norma
ajustam, ou não, seu comportamento em maior ou menor grau, às prescrições normativas, ou seja, se cumprem, ou não, os comandos jurídicos,
se os aplicam ou não” (DINIZ, M. H., 2006, p. 30).
A eﬁcácia da norma, em sentido técnico, conduz à idéia da aplicabilidade das normas com aptidão mais ou menos extensa para produzir
efeitos. E essa aptidão admite graus, que, para ser aferido, no sentido
técnico, é preciso veriﬁcar quais são as funções da eﬁcácia no plano da
realização normativa (FERRAZ JR., 2003, p. 201). Quando a concretização da função eﬁcacial da norma é imediata, sem necessidade de outra
norma, diz-se que a eﬁcácia é plena; quando restringida por outra norma,
a eﬁcácia é contida; e quando é de programa, tem-se eﬁcácia limitada,
pois tal função exige outras normas futuras para ser realizada.
É evidente, pois, a distinção entre eﬁcácia social e técnica; contudo,
não se excluem. A lei cuja eﬁcácia seja limitada ou contida não deixa de
incidir sobre o concreto, não deixa de afetar a esfera juridicamente protegida dos particulares. Ambas “estão inter-relacionadas, já que o Direito
existe para ser efetivamente aplicado no meio social” (RAMOS, 1994,
p. 36), e os “pontos de contato entre as duas noções de eﬁcácia tendem
a se avolumar no momento de instalação de uma nova ordem jurídica,
momento esse em que o padrão-legalidade é insuﬁciente para explicar a
obrigatoriedade da norma” (RAMOS, 1994, p. 36). Enquanto manifestação
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do fenômeno social revolução, o ato constituinte “se aperfeiçoa – e com
ele a Constituição – quando se implementa uma condição, a condição de
eﬁcácia (efetividade)” (FERREIRA FILHO, 1999, p. 45). Esta somente se
concretiza com a aceitação pelos governados do ato constituinte, ocasião
em que “o que era pretensão se transforma em direito positivo” (FERREIRA FILHO, 1999, p. 45).
Para a presente pesquisa, o que interessa é o momento subseqüente
ao da eﬁcácia do ato constituinte. A problemática se coloca no plano da
eﬁcácia das leis pré-constitucionais perante a Constituição no momento
exato em que se concretiza como manifestação eﬁcaz do poder constituinte. Nesse contexto, sobreleva em importância a questão de uma lei
pré-constitucional, no momento da promulgação de uma nova Constituição,
ser materialmente compatível com a nova Constituição, mas socialmente
ineﬁcaz; neste caso, pode ser novada?
No prisma sintático, a questão se resolve pela possibilidade de novar lei pré-constitucional ineﬁcaz em relação ao regime jurídico anterior.
Essa evidência é perceptível na leitura kelseniana acerca do fenômeno
da novação. Para Kelsen, a validade da norma expressa uma relação
sintática, porque a validade constitui conceito relacional em que encerra
uma relação entre normas. Essa relação é hierarquizada, de modo que
identiﬁca a validade da norma ao veriﬁcar sua subordinação à outra.
Nessa perspectiva, em que uma norma deriva de outra, Kelsen chega à
idéia da norma fundamental, que constitui o fundamento de validade de
todo ordenamento jurídico e por meio do qual se chega ao fechamento
do sistema. Assim, para Kelsen (2005, p. 174), o plano de validade não
se confunde com o da eﬁcácia. Esta é uma condição da validade, mas
não sua razão. É o que preconiza:
A eﬁcácia da ordem jurídica como um todo é uma condição necessária
para a validade de cada norma individual da ordem. Uma conditio sine
qua non, mas não uma conditio per quam. A eﬁcácia da ordem jurídica
total é uma condição, não um fundamento, para a validade de suas normas
constituinte. Essas normas são válidas não porque a ordem total é eﬁcaz,
mas porque elas são criadas de uma maneira constitucional.

Por assim considerar, Kelsen (2005, p. 173) admite que, no processo
de sucessão de sistemas jurídicos no mesmo âmbito territorial
[...] as normas da velha ordem são consideradas como destituídas de
validade porque a velha constituição e, por conseguinte, as normas jurídicas
baseadas nessa constituição, a velha ordem jurídica como um todo, perdeu
sua eﬁcácia; porque a conduta efetiva dos homens não mais se conforma
a essa velha ordem jurídica.
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Mas as leis integrantes da velha ordem, quando submetidas ao
procedimento abreviado de criação do direito, em seu dizer, à recepção,
passam a ser
[...] a partir de uma perspectiva jurídica, leis novas cuja signiﬁcação
coincide com a das velhas leis. Elas não são idênticas às velhas leis, porque
seu fundamento de validade é diferente. O fundamento de sua validade é a
nova constituição, não a velha, e a continuidade das duas não é válida nem
do ponto de vista de uma, nem do da outra (KELSEN, 2005, p. 172).

Portanto, o problema da novação de uma lei pré-constitucional
não está na sua eﬁcácia social, não está na relação da velha lei com o
comportamento veriﬁcado no campo empírico de incidência, mas sim no
seu fundamento de existência, que passa pela compatibilidade material
observada na relação entre a lei pré-constitucional e as novas normas
constitucionais.
Por essa perspectiva sintática, poderia ser plenamente novada lei préconstitucional que, enquanto se acha em período de vacatio legis, ocorre
sucessão dos textos constitucionais. Nesse caso, a lei pré-constitucional
ainda não é eﬁcaz, porém pode ser plenamente novada caso compatível
materialmente com a nova Constituição.
Em outra vertente, há uma leitura possível de ser deduzida do
pensamento de Alf Ross. Deduz-se de seu entendimento sobre a eﬁcácia
jurídica que a lei pré-constitucional ineﬁcaz não poderia alcançar sua
novação. Esse autor constrói, opondo-se ao racionalismo formal kelseniano, uma teoria do realismo jurídico, em que o Direito “aparece como la
fusión de dos elementos: una realidad social, la aplicación del Derecho
por los tribunales; y las normas que funcionan como un esquema para
comprender las a acciones de los jueces” (ATIENZA, 2007, p. 286). Alf
Ross (1969, p. 12) analisa o conceito de validade na interpretação positivista, e ressalta que:
La validez, en esta interpretación, es una idea apriorística que no puede
ser reducida a términos empíricos deﬁnidos por medio de hechos observables. Ahora bien, si la ciencia del derecho – y por esta expresión entiendo
la actividad que pretende describir el derecho efectivamente en vigor en
cierto país en un momento determinado – se ha de entender como una
ciencia empírica, no puede haber lugar en ella para ningún concepto de
este tipo.

Por essa passagem já se percebe em Ross a dimensão da validade
como categoria dependente da experiência, ou seja, da eﬁcácia social.
Para esse jurista, a veriﬁcação da validade da norma depende, antes de
tudo, da certiﬁcação da realidade, da experiência, da efetiva aplicação e
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cumprimento social ou não da norma. Para Ross, a “norma é um ‘diretivo’
que se encontra em relação de correspondência com certos fatos sociais”
(FERRAZ JR., 2006, p. 99). Ross não nega validade como conceito relacional, porém é um conceito que não encerra relação hierarquizada entre
normas em si, tal como preceitua a concepção kelseniana, mas sim uma
relação entre a norma e o comportamento empírico dos aplicadores da
norma (fatos), atentando para o sentimento de obrigatoriedade. A validade
é reduzida a termos empíricos. A norma sem existência real não é válida;
logo, inexistiria.
Nessa linha de pensamento, a norma pré-constitucional somente
seria novada se eﬁcaz, vale dizer, se cumprida e aplicada concretamente,
por haver uma relação de adequação entre a norma emanada do sistema
jurídico sucedido e o que continua a suceder na realidade social já ordenada e valorada pelo novo sistema jurídico. Tal perspectiva de leitura
reducionista em que se confunde existência com eﬁcácia, na crítica de
Marcelo Neves (1988, p. 49), “em nada contribui para a compreensão do
ordenamento jurídico, enquanto sistema nomoempírico prescritivo”, e, por
conseqüência, para a apreensão do fenômeno da novação.
A lei pré-constitucional materialmente compatível com a Constituição, mas tecnicamente ineﬁcaz em relação ao sistema jurídico anterior,
pode ser novada. Uma vez compatível com a nova ordem constitucional,
toda lei pré-constitucional é objeto de eﬁcácia construtiva das novas
normas constitucionais, porque, em regra, a velha ordem jurídica,
como um todo, perde sua eﬁcácia técnica diante da emergência de
uma nova Constituição, caso em que “essa legislação recebe da nova
carta política outro jato de luz reviviﬁcador que a revaloriza para a
ordem jurídica nascente” (SILVA, J. A., 2003, p. 219). Com isso, a
lei pré-constitucional readquire aptidão técnica para produzir efeitos
jurídicos, já sob fundamento de validade permeado por valores que
impulsionaram as mudanças operadas no regime e incorporadas nas
novas regras e princípios constitucionais.
Contudo, se, do exame da novação, a lei pré-constitucional resultar
incompatível com as normas constitucionais supervenientes, “cessa automaticamente sua eﬁcácia, na data da promulgação da nova Constituição”
(SILVA, L., 1955, p. 61-5). Com isso, dá-se a incidência da regra de
rechaço para suprimir a presunção de existência da lei pré-constitucional
(enquanto suporte fático normativo formal) e passar a considerá-la lei
inexistente.
Como se presume – dada a continuidade que a lei vinha possuindo
– a existência da lei, para ﬁns de aquilatar sua adequação à nova ordem
constitucional. Contudo, aquela presunção inicial cessa, e a lei passa a ser
desconsiderada como lei, desde que não satisfaça os novos requisitos de
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validade. A lei, para todos os ﬁns, nunca existiu no novo ordenamento
jurídico (TAVARES, 2006, p. 171).

Nesse contexto, ganha relevância o problema de a lei pré-constitucional
não ser novada no ato simultâneo à promulgação de uma Constituição
superveniente, por ser com esta incompatível, e, ainda assim, continuar
produzindo ou irradiando efeitos jurídicos concretos no seio da coletividade, porquanto ou os órgãos competentes ainda não reconheceram a
incompatibilidade da lei (inexistência), ou foi reconhecida como tal por
alguns órgãos jurisdicionais, mas por outros não. Essa circunstância se
aproxima, de certa maneira, da questão de uma lei inconstitucional pertencer ao ordenamento jurídico ainda que inválida, ou até mesmo ser válida
e inválida simultaneamente.
A possibilidade de existir lei inválida e válida simultaneamente no
sistema jurídico ocorre, tendo em vista a “multivocidade signiﬁcativa do
discurso jurídico (problema semântico) e a pluralidade de órgãos encarregados de interpretar e aplicar as normas jurídicas (problema pragmático)”
(NEVES, 1988, p. 49). Com isso, “pode uma mesma norma ser considerada
válida por alguns órgãos jurisdicionais (lato sensu) e inválida por outros”
(NEVES, 1988, p. 49).
Esse fenômeno indica, na ponderação de Mauro Cappelletti (1984,
p. 74), a ratio ou philosophy que está na base do panorama geográﬁco de
expansão do sistema concentrado de constitucionalidade das leis. Alude o
jurista italiano que “nos sistemas denominados de civil law, ou seja, de
derivação romanística, em que não existe o princípio, típico dos sistemas
de common law, do ‘stare decisis’” (CAPPELLETTI, 1984, p. 74), em
que há a introdução do método americano de controle de constitucionalidade, leva:
à conseqüência de que uma mesma lei ou disposição de lei poderia não
ser aplicada, porque julgada inconstitucional, por alguns juízes, enquanto
poderia, ao invés, ser aplicada, porque não julgada em contraste com a
Constituição, por outros. Demais, poderia acontecer que o mesmo órgão
judiciário que, ontem, não tinha aplicado uma determinada lei, ao contrário,
a aplique hoje, tendo mudado de opinião sobre o problema de sua legitimidade constitucional (CAPPELLETTI, 1984, p.77).

O mesmo procede em relação às leis pré-constitucionais. Se a
produção de lei em desconformidade e contrariedade com os aspectos
formais e materiais redunda na imediata inconstitucionalidade, no instante
em que é promulgada uma nova Constituição se a lei pré-constitucional
é com ela incompatível, de imediato ocorre a não-novação legislativa
e, com isso, perda de eﬁcácia jurídica. Porém, o reconhecimento da
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ineﬁcácia está sujeito à multivocidade signiﬁcativa do discurso jurídico
e à pluralidade de órgãos encarregados de interpretar e aplicar as leis
pré-constitucionais. O resultado dessa condição é a possibilidade de
ocorrer de uma mesma lei pré-constitucional ser considerada novada por
alguns órgãos jurisdicionais e não novada por outros. E a conseqüência
disso, tal como se procede em relação às leis pós-constitucionais, é
extremamente perigosa, pois pode gerar “uma grave situação de conﬂito
entre órgãos e de incerteza do direito, situação perniciosa quer para
os indivíduos como para a coletividade e o Estado” (CAPPELLETTI,
1984, p. 78).
A solução para a situação de permanência simultânea de normas
inválidas e válidas (NEVES, 1988, p. 49) bem se aplica à disparidade
ocasionada pela dicotomia semântico-pragmática existência/inexistência, em que há o reconhecimento da novação por alguns órgãos e da
não-novação por outros em relação à mesma lei pré-constitucional,
qual seja, a atuação de um órgão uniformizador da jurisprudência. Eis
aqui a base ﬁlosóﬁca de sustentação do controle judicial concentrado
de constitucionalidade, em que atribui-se “ao órgão supremo da justiça ordinária um poder de decisão que é susceptível de se estender,
também, além do caso concreto e de anular, com eﬁcácia erga omnes,
a lei considerada inconstitucional” (CAPPELLETTI, 1984, p. 79). O
contrário dessa visão, vale dizer,
[...] caso não haja um órgão uniformizador da jurisprudência, ou quando se trate de matéria que não cabe a este órgão conhecer, a dicotomia
semântico-pragmática validade/invalidade torna-se solúvel. Para que esta
dicotomia seja superada deﬁnitivamente, é imprescindível, além da atuação
de um órgão uniformizador da jurisprudência, a existência de órgão encarregado de expulsar do sistema a norma que interprete inválida. Mas mesmo
neste caso, enquanto não se proﬁra a decisão deste órgão, a dicotomia
semântico-pragmática validade/invalidade poderá impor-se provisoriamente
(NEVES, 1988, p. 49).

Mesmo com a existência de um órgão uniformizador da jurisprudência
acerca da dicotomia existência/inexistência da lei pré-constitucional, ainda
assim inevitavelmente essa lei pode acabar por impor-se provisoriamente.
Tal condição ocasiona a geração de efeitos concretos no seio da coletividade
provenientes de leis pré-constitucionais que, a despeito de incompatíveis
com a Constituição superveniente, ainda não são objeto de decisão deﬁnitiva do órgão responsável pela cessão dos efeitos jurídicos incompatíveis
com a ordem constitucional. Com isso, há o retardo da implementação
da nova ordem constitucional. O problema se agrava ainda mais se o
controle da novação se dá apenas em via difusa. É um forte argumento
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para repensar o controle de ﬁscalização do direito pré-constitucional no
sistema jurídico brasileiro.
A análise dos planos de manifestação das leis pré-constitucionais foi
necessária para o enfrentamento de questão que já rendeu intenso debate
na comunidade jurídica ligada à delimitação e deﬁnição da natureza do
vício da não-novação das leis pré-constitucionais. Inúmeras teses surgiram,
as quais serão a seguir colacionadas e criticamente analisadas.
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4

CARACTERIZAÇÃO DO VÍCIO
DA NÃO-NOVAÇÃO: TESES
Sumário: 4.1 Natureza do vício da não-novação e sanção – 4.2 Teses defendidas e análise crítica: 4.2.1 Tese da “inconstitucionalidade
superveniente”; 4.2.2 Tese da “revogação simples”; 4.2.3 Tese da
“revogação qualiﬁcada”; 4.2.4 Tese da “opção político-constitucional”;
4.2.5 Tese da “inexistência”.

4.1 NATUREZA DO VÍCIO DA NÃO-NOVAÇÃO E SANÇÃO
Desvendar a qualiﬁcação do vício da não-novação é desaﬁo que está
longe de se reduzir à escolha movida meramente pela sedução teórica ou,
na expressão de Jorge Miranda (2003, p. 464), a “mera querela acadêmica”,
reveste-se de interesse prático, pois são signiﬁcativas as conseqüências
práticas dela decorrentes. “É que a doutrina tem assumido posições que
se contrapõem com certo radicalismo, no que toca às relações entre a
Constituição e a lei anterior” (BARROSO, 1999, p. 72), trazendo conseqüências imediatas na conﬁguração do controle de constitucionalidade do
direito pré-constitucional no Brasil.
A realidade jurídica brasileira conta com uma sucessão de cartas
constitucionais e de emendas ao longo de nossa história constitucional.
Esse cenário faz “com que se coloque rotineiramente perante os tribunais
a questão da vigência ou validade de normas anteriores à mudança constitucional” (BARROSO, 1999, p. 77). É uma problemática que inﬂui na
conﬁguração do controle de constitucionalidade, porquanto, dependendo
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da natureza do vício da não-novação, é o caso ou não de pronunciar-se
a declaração de incompatibilidade das leis pré-constitucionais pela via do
processo constitucional objetivo, como também gera ou não conseqüências
diretas nos procedimentos de exercício do controle difuso.
Se o sistema de controle constitucionalidade é apenas difuso, como
ocorre nos Estados Unidos, o problema perderia sua relevância prática.
No sistema americano, a incompatibilidade internormativa entre leis préconstitucionais e a Constituição superveniente pode ser reconhecida e
solucionada por qualquer juiz comum, independentemente da qualiﬁcação
dada ao vício da não-novação. Na França também o debate assume irrelevância prática, pois, dado o sistema de controle ser exercido a priori,
a incompatibilidade conﬁgura como um problema de legitimidade constitucional (GUASTINI, 2008, p. 99). Mas, o Brasil conta com um sistema
de controle de constitucionalidade dual ou paralelo (BELAUNDE, 1996,
p. 25) e marcadamente posterior, razão porque o debate ganha em importância prática.
Antes de analisar as teses comumente defendidas, é necessário
delimitar cognitivamente, no âmbito deste trabalho, a expressão vício de
não-novação. O binômio novação/não-novação exprime, como estudado,
uma relação intersistemática entre a lei pré-constitucional e a Constituição
superveniente, em que o ato legislativo é o objeto de novação e a Constituição o parâmetro. Se dessa relação resultar a compatibilidade material
da lei pré-constitucional com a Constituição superveniente, conﬁgura-se
a novação. Mas se resultar numa relação negativa ocorre a não-novação.
Assim, o vício da não-novação corresponde à incompatibilidade material
da lei pré-constitucional resultante da relação estabelecida com a Constituição superveniente. Não se confunde com a sanção da não-novação,
que é a conseqüência estabelecida pelo sistema jurídico vigente para a
incompatibilidade detectada. Como qualiﬁcar essa relação negativa?
4.2 TESES DEFENDIDAS E ANÁLISE CRÍTICA
4.2.1 Tese da “inconstitucionalidade superveniente”
Parte da doutrina constitucional defende o vício da não-novação como
inconstitucionalidade superveniente. É o pensamento, por exemplo, de Jorge
Miranda (2003, p. 465), que aduz que o fenômeno da inconstitucionalidade
surge por causa da “contradição entre normas legais e normas e princípios
constitucionais e, em face de cada situação ou acto, é função do juízo
de valor que se faça com base nos comandos constitucionais vigentes”.
Com isso, avança com a aﬁrmação de que a “abstracta estrutura jurídicoformal da inconstitucionalidade não depende do tempo de produção dos
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preceitos” (MIRANDA, J., 2003, p. 466). Basta desconformidade entre a
lei e a Constituição, podendo esta ser originária ou superveniente, para
a caracterização da inconstitucionalidade. Assim, a inconstitucionalidade superveniente exprime uma “valoração negativa da ordem jurídica,
moldada por novos princípios ou normas constitucionais, relativamente
à lei anterior. É essa valoração que determina a cessação da vigência
da lei, e determina-a por caducidade e não por revogação” (MIRANDA,
J., 2003, p. 466).
Este posicionamento tem respaldo no Texto constitucional português
vigorante, em que há norma constitucional endossando expressamente a
inconstitucionalidade superveniente. É o que lembra J. J. Gomes Canotilho
(2003, p. 1013) ao comparar essa forma de inconstitucionalidade com a
originária:
Repare-se, porém, que este não é o regime das inconstitucionalidades
supervenientes previsto no art. 282.º./2. Existe inconstitucionalidade superveniente quando uma nova norma constitucional (de uma nova constituição
ou de uma lei de revisão constitucional) estabelece uma disciplina normativa
assente em regras ou princípios contrários a leis anteriores.

Entre doutrinadores brasileiros, Castros Nunes (1943, p. 600) compartilha da tese da inconstitucionalidade superveniente:
A teoria da ab-rogação das leis supõe normas da mesma autoridade.
Quando se diz que a leis posterior revoga, ainda que tacitamente, a anterior,
supõem-se no cotejo leis do mesmo nível. Mas se a questão está em saber
se uma norma pode continuar a viger em face das regras ou princípios de
uma Constituição, a solução negativa só é revogação por efeito daquela
anterioridade; mas tem uma designação peculiar a esse desnível das normas,
chama-se declaração de inconstitucionalidade.

É a posição que se entende em Themístocles Brandão Cavalcanti
(1966, p. 171):
No caso da Constituição ser posterior à lei, deve-se veriﬁcar se há a sua
derrogação, efeito da declaração de inconstitucionalidade. O preceito menor
e anterior perde a sua eﬁcácia porque outra norma maior e posterior a ela
dispôs em contrário, estabelecendo outros princípios e outros dispositivos
sobre a mesma matéria.

A premissa de sustentação da tese da inconstitucionalidade superveniente está no argumento de que a declaração de inconstitucionalidade
“não retroage ao momento da entrada em vigor da norma declarada inconstitucional, mas sim ao do início da vigência do parâmetro normativo-
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constitucional posterior” (CANOTILHO, 2003, p. 1013). Com isso, a lei
pré-constitucional é constitucional ou inconstitucional dependendo do
parâmetro-constitucional vigorante. Se ab initio contradiz com a Constituição, a lei infraconstitucional ﬁca desde logo ferida de invalidade
(inconstitucionalidade originária). Mas se a incompatibilidade decorre
de modiﬁcação do parâmetro de constitucionalidade em virtude de novo
princípio ou norma constitucional (mutação constitucional), a inconstitucionalidade passa a ser superveniente.
Esse raciocínio parece mais adequado às relações de incompatibilidade
vertical intrassistemática. Nessa relação, as leis já nascem no interior do
sistema jurídico, e dele devem derivar regularmente. A derivação regular
decorre do processo de “retrotraimento” da norma infraconstitucional
à Constituição sem resultar em incompatibilidades no procedimento de
elaboração da norma (aspecto formal) ou em seu conteúdo (aspecto material). Nesse processo, o parâmetro de constitucionalidade pode até não
ter a mesma conﬁguração originária decorrente, por exemplo, de uma
reforma constitucional. Ainda assim a norma infraconstitucional continua
a retrotrair ao mesmo núcleo normativo, do qual emanam os fundamentos
de existência e validade de qualquer norma no sistema jurídico atual. Se
assim o ﬁzer regularmente, qualiﬁca-se como constitucional e, se irregularmente, como inconstitucional; mas, de uma forma ou de outra, constitui
suporte fático de ato normativo suﬁciente para ser considerada, mesmo se
inválida, norma pertencente ao sistema vigente.
Se este núcleo normativo originário não for o mesmo, ou seja, se
houver a substituição de uma Constituição por outra, inevitavelmente novo
sistema jurídico se forma com outro parâmetro de constitucionalidade, do
qual se extrai novos critérios de pertença (existência) e pertinência (validade) a serem observados na produção de normas futuras. Com isso, aquela
lei pré-constitucional incompatível com a Constituição superveniente, em
relação ao novo sistema, sequer atende ao critério de pertença; logo, a
questão escapa do plano da validade, que é próprio da inconstitucionalidade, para postar-se no plano da existência.
Portanto, o parâmetro de constitucionalidade pode até sofrer modiﬁcações ao longo do tempo (diacronia), e é certo que a feição vigorante é
determinante na relação de inconstitucionalidade. Assim, tem razão Luís
Roberto Barroso (1999, p. 80) ao aﬁrmar que: “Uma norma incompatível
com a Constituição poderá sempre ensejar um juízo de inconstitucionalidade.
A rigor doutrinário, tal juízo não sofre condicionamento de natureza temporal”; porém, não há como com ele concordar, ao aﬁrmar que esse juízo
pode recair “tanto sobre lei anterior ou sobre lei posterior” (BARROSO,
1999, p. 80). Se assim fosse, teria de admitir o imponderável num Estado
constitucional em que impera a supremacia de uma Constituição: a existência de mais de um parâmetro de constitucionalidade num único sistema
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jurídico, ou seja, de duas fontes de fundamentos de existência e validade
de normas jurídicas vigentes ao mesmo tempo e no mesmo espaço.
Daí a pertinência da assertiva do Ministro Paulo Brossard no julgamento da ADIn 2, segundo a qual: “Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente; nem o legislador poderia
infringir Constituição futura”. Nesse sentido é a incisiva crítica de André
Ramos Tavares (2006, p. 169) à inconstitucionalidade superveniente:
Aceitar que leis pré-constitucionais possam ser inconstitucionais é
admitir a estapafúrdia situação de que o mesmo sistema considere uma
lei constitucional e inconstitucional dependendo do parâmetro utilizado
(Constituição atual ou anterior). Ora, o parâmetro admissível para o juízo
da constitucionalidade é um só: a atual Constituição. Todo o resto é superado. Além disso, a solução resulta na adoção de dois regimes distintos de
inconstitucionalidade, um para as normas anteriores e outro para as normas
posteriores à Constituição-parâmetro. Isso está a demonstrar que não se
trata, em absoluto, de inconstitucionalidade.

Portanto, a idéia de inconstitucionalidade superveniente somente pode
ser aplicável às leis pós-constitucionais. Isso porque a inconstitucionalidade
superveniente não identiﬁca a incompatibilidade entre lei pré-constitucional
e Constituição superveniente, mas somente:
[...] o fenômeno pelo qual, por meio de uma mutação constitucional, uma
norma editada sob a vigência de uma Constituição, e com ela considerada
compatível até então, perde seu fundamento de validade em virtude de
interpretação diversa da que até então era conferida à norma constitucional
que lhe servia de fundamento (TAVARES, 2006, p. 167).

A seu turno, a tese da inconstitucionalidade (superveniente) coloca
o problema do vício da não-novação no plano da validade da norma jurídica. Com isso, se é um caso de inconstitucionalidade, pressupõe-se tratar
de um problema de relação intrassistemática de normas pertencentes ao
ordenamento jurídico estatal. Portanto, necessariamente há que reconhecer,
nessa corrente de pensamento, que, na relação de inconstitucionalidade,
a lei pré-constitucional em confronto com a Constituição superveniente
constitui suporte fático normativo suﬁciente para ser admitida como existente no sistema jurídico do qual não emana.
A seguir essa linha de pensamento, inevitavelmente há que reconhecer,
no caso do sistema jurídico brasileiro, que, no momento da promulgação
da Constituição de 1988, todas as leis a ela anteriores foram acolhidas
como normas existentes, ainda que algumas inválidas e outras válidas. E,
se as leis pré-constitucionais inválidas pertencem ao sistema jurídico atual
tal como foram produzidas em sistemas anteriores, não há como admitir
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que, no fenômeno da novação, a “Constituição não convalida, nem deixa
de convalidar; simplesmente dispõe ex novo” (MIRANDA, J., 2003, p.
463). Se esta é uma máxima ínsita na concepção do Estado constitucional,
inevitavelmente não há como localizar o vício da não-novação no plano
da validade, mas sim no plano da existência.
4.2.2 Tese da “revogação simples”
A tese da revogação da lei pré-constitucional incompatível com a
Constituição superveniente é amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência brasileira. Juristas de peso, tais como, Pontes de Miranda, Victor
Nunes Leal, Francisco Campos, Luiz Alberto David Araujo, Vidal Serrano
Nunes Júnior, Elival da Silva Ramos, Ronaldo Poletti, Ives Gandra da
Silva Martins, entre outros, compartilham da idéia de que:
À Constituição tem de amoldar-se as leis, assim as leis a serem feitas,
as leis futuras, como as leis já promulgadas. Mas a novação de constitucionalidade é, juridicamente, a partir do momento em que começa a ter
vigor a Constituição; todo o material legislativo, que existe, considera-se
revogado, no que contrariar os preceitos constitucionais (MIRANDA, F.,
1937, t. 2, p. 559).

É a corrente que vê na incompatibilidade entre lei pré-constitucional
e a Constituição superveniente simples caso de revogação e não de inconstitucionalidade. Por essa linha de pensamento, ao entrar em vigor
uma nova Constituição, essa simplesmente revoga toda a legislação préconstitucional com ela incompatível. A questão da não-novação de uma lei
pré-constitucional reduz-se a um problema de direito intertemporal, tratado
no âmbito da teoria da ab-rogação, pois encerra “um conﬂito de natureza
temporal, a ser resolvido no plano da vigência da norma” (BARROSO,
1999, p. 72), segundo a regra de que lex posterior derogat priori: “a norma
superior considera-se revogada pela promulgação da norma posterior com
ela incompatível” (LEAL, 1947, p. 390). Assim, se “a lei é anterior ao
texto constitucional, a questão que surge é, por conseguinte, apenas a de
saber se o texto legal em exame subsiste em face da Constituição nova,
ou se foi por esta revogado” (POLETTI, 2000, p. 173).
A tese da revogação é a que tem prevalecido tradicionalmente no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais inferiores. Em conseqüência dessa
leitura do vício da não-novação, há muitos anos a Corte Suprema aﬁrma: o
controle abstrato de constitucionalidade destina-se exclusivamente à aferição
da constitucionalidade de leis pós-constitucionais. Remete, pois, o problema
do vício de não-novação ao controle difuso, para ser dirimido por princípios
de direito intertemporal, especialmente o da lex posterior derogat priori.
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Aqueles que não concordam com essa tese contra ela lançam o
argumento principal de que a revogação é um efeito extintivo da norma
que somente se opera entre leis do mesmo nível hierárquico; logo, lei
posterior de hierarquia mais elevada não pode suceder a norma inferior,
com eﬁcácia ab-rogatória. É o que aﬁrma Gilmar Ferreira Mendes (2005,
p. 207): “pode-se aﬁrmar que o princípio da lex posterior derogat priori
pressupõe, fundamentalmente, a existência de densidade normativa idêntica
ou semelhante estando, primordialmente, orientada para a substituição do
direito antigo pelo direito novo”. Até porque, arremata Mendes (2005,
p. 207), a “Constituição não se destina, todavia, a substituir normas do
direito ordinário”.
Em resposta a tal insurgência, Elival da Silva Ramos (1994, p. 69)
não hesita em contra-argumentar que se “um ato normativo tem o poder
de revogar outro de igual nível, consoante ocorre até mesmo em se tratando de Constituições rígidas sucessivas, não vemos como lhe negar o
poder de revogar atos inferiores com ele incompatíveis”. Nesse sentido,
também adverte Luís Roberto Barroso (1999, p. 80): “pouco lógico que a
norma superveniente, sendo de igual hierarquia, possa retirar de vigência
a anterior, mas sendo superior não possa”. Ganham ainda o reforço de
Tercio Sampaio Ferraz Jr. (2003, p. 203): “Num sistema, dinâmico por
deﬁnição, normas deixam de valer”; e “uma norma perde a validade se
revogada por outra”. Essa é uma regra essencial que regula a dinâmica
do sistema, e se desdobra em três outras:
[...] a lex superior (a norma superior revoga a inferior na hierarquia), a
lex posterior (a que vem por último, no tempo, revoga a anterior) e a lex
specialis (a norma especial revoga a geral no que esta tem de especial, a
geral só revoga a especial se alterar totalmente o regime no qual está aquela
incluída) (FERRAZ JR., 2003, p. 204).

A lição de Tercio Sampaio Ferraz Jr. também encontra ressonância
em Kelsen. “La derogación es necesaria (required) si las normas están en
conﬂicto recíprocamente” (KELSEN, 1974, p. 1-16). “Un conﬂicto entre
dos normas ocurre si al obedecer o aplicar una norma, la otra es necesaria
o posiblemente inobservada (violated)” (KELSEN, 1974, p. 1-16). Certo
que, conclui Kelsen (1974, p. 1-16):
Puede haber un conﬂicto entre normas del mismo nível o entre una
norma de nível superior y una norma de nível inferior. Según que los
actos por los cuales las dos normas en conﬂicto fueron creadas hubieran
sido realizados en diferente tiempo, la creada en un primer momento será
la norma anterior y la creada en un momento posterior al de la primera
será norma posterior.
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Ainda assim, Gilmar Ferreira Mendes contra-argumenta, apoiandose na evidência de que não se pode aplicar o princípio da lex posterior
derogat priori em se tratando de conﬂito entre lei e Constituição. “Do
contrário, chegar-se-ia ao absurdo [...], de que a lei ordinária, enquanto lei
especial ou lex posterior, pudesse afastar a norma constitucional enquanto
lex generalis ou les priori” (MARTINS; MENDES, 2005, p. 190).
São convincentes os argumentos contra o efeito ab-rogatório da lei
superior em relação à lei inferior, em se tratando de colisão entre lei e
Constituição. Porém, a regra especíﬁca de lei superior posterior poder
revogar lei inferior anterior ainda que correta fosse, não seria de qualquer
forma argumento suﬁciente para selar a discussão acerca da qualiﬁcação
do vício da não-novação como problema a ser dirimido pela teoria da
revogação. A questão merece outras reﬂexões.
“Revogar signiﬁca retirar a validade por meio de outra norma. A
norma revogada não vale mais, não faz mais parte do sistema” (FERRAZ
JR., 2003, p. 204). Assim, a revogação depende de uma norma revogadora,
cujo sentido deôntico descrito no seu conseqüente não é “un ‘deber ser’,
sino un ‘no-deber ser’” (KELSEN, 1974, p. 1-16). Kelsen (1974, p. 1-16)
pretende com esta aﬁrmativa explicitar:
[...] la norma derogatoria ni establece el ‘deber’ de una cierta conducta
ni el ‘deber’ de abstenerse de una cierta conducta, sino el ‘no-deber’ de
una especíﬁca conducta, ella no puede ser expresada como otras normas
en un enunciado de deber ser.

Essa premissa kelseniana sustenta outra: “De acuerdo con una norma
cuya función es la revocación de la validez de otra norma ni una cierta
conducta, ni la omisión de una cierta conducta deve tener lugar” (KELSEN, 1974, p. 1-16). Daí a conclusão de que “as normas ab-rogatórias
não são normas de conduta” (GUASTINI, 2005, p. 317), mas sim “revoca
el ‘deber ser’, quiere decir, la validez de otra norma” (KELSEN, 1974,
p. 1-16). Por conseguinte, uma norma revogadora não pode existir por si
mesma, mas somente em relação a outra norma cuja validade lhe retira.
Nesse sentido, conclui Kelsen (1974, p. 1-16), a norma revogadora “es
una norma dependiente”.
Percebe-se, pois, que a revogação afeta diretamente a esfera temporal
de validade da norma e não o ato de criação (KELSEN, 1974, p. 1-16). A
norma revogadora extingue a validade de outra norma; “lo que es revocable
no es la norma jurídica, sino su validez” (KELSEN, 1974, p. 1-16). É uma
importante conclusão para a correta leitura do vício da não-novação.
Se a revogação “retira a validade por meio de outra norma” (FERRAZ
JR., 2003, p. 204), não se situa, pois, no plano da existência de norma
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jurídica revogada, mas sim num momento subseqüente, em que a norma
revogada já pertence ao sistema jurídico, e a ele é pertinente na medida
em que é válida e vigente, quando então seu tempo de validade é interrompido pela norma revogadora. É certo que Kelsen (1974, p. 1-16) não
faz distinção entre validade e existência jurídica; contudo, aﬁrma que: “La
derogación afecta la validez de una norma y no el acto de su creación;
únicamente la primera, no el segundo, puede ser revocada”.
Dessa assertiva se extrai uma primeira conclusão, a de que a norma
revogadora atua sobre outra norma jurídica para lhe retirar a validade. Isso
implica dizer que ambas são válidas. Logo, nessa relação, além de válidas,
ambas devem pertencer ao mesmo sistema jurídico. Ou seja, a revogação
pressupõe uma relação intrassistemática entre normas – uma revogadora
e outra revogada. Só assim a norma revogadora pode incidir sobre outra
para lhe retirar a validade. Por conseguinte, a revogação não pode ocorrer entre normas de diferentes sistemas. Não há espaço para a revogação
numa relação normativa intersistemática. Essa é a conclusão expressa de
Hans Kelsen (1974, p. 1-16) sobre a teoria da revogação, quando analisa
o conﬂito entre normas de diferentes ordens, como a jurídica e a moral:
Hasta aquí hemos examinado únicamente los conﬂictos entre normas del
mismo orden normativo, particularmente los del orden jurídico. Supongamos
ahora un conﬂicto entre una norma de un orden jurídico y otra norma de
un orden moral; en semejante caso, el orden jurídico puede determinar que
la norma jurídica en conﬂicto con la norma moral perderá su validez, pero
no puede determinar que ésta será la que pierda su validez. El orden moral
puede también prescribir que cesará la validez de la norma moral que se
halle en conﬂicto con una norma jurídica, pero no puede determinar que
la norma jurídica en conﬂicto con una de sus normas perderá su validez.
En conclusión: la derogación solamente puede ocurrir dentro de uno y el
mismo orden normativo.

É o caso de proceder à mesma análise; porém, em vez de tomar
uma norma do sistema jurídico e uma norma do sistema moral, adota-se
a lei pré-constitucional e a Constituição superveniente. Ainda que ambas
pertençam à realidade jurídica, esse exemplo não deixa de caracterizar
o confronto entre normas de diferentes sistemas, uma vez pressupondo
a capacidade de a promulgação da Constituição inaugurar um novo
sistema jurídico.
Nesse confronto, aplica-se a regra da novação aceita pelo novo sistema
jurídico como corolário do princípio da continuidade legislativa. A regra
reza: toda norma precedente que guarda compatibilidade material com a
nova Constituição deve ser novada no ordenamento jurídico vigente. Se a
lei pré-constitucional é materialmente incompatível, a norma constitucional
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é superior, mas não pode determinar – a seguir a lição kelseniana – a perda
da validade dessa norma pré-constitucional, porquanto se trata de norma
estranha ao sistema e a revogação somente alcança normas pertencentes
ao mesmo sistema. Por conseguinte, no vício da não-novação, a validade
da norma pré-constitucional não é reconhecida pelo novo sistema; porém,
não por efeito da revogação.
Não raramente observa-se, na doutrina e em decisões judiciais, a
associação da famosa lição de Kelsen sobre a recepção legislativa ao
efeito da revogação das leis pré-constitucionais quando incompatíveis
com a Constituição superveniente. A bem da verdade, observa-se que, no
julgamento da ADIn 2, em que se polarizou a discussão em torno das
teses da revogação e da inconstitucionalidade superveniente, “o mesmo
argumento kelseniano foi usado em favor das duas teses” (STRECK, 2004,
p. 700). Contudo, a obra kelseniana não aponta nem para uma, nem para
outra. Há que dizer até que aponta menos ainda na direção da revogação,
já que as premissas kelsenianas sobre revogação não se conciliam com a
relação entre normas provenientes de sistemas jurídicos distintos, sendo
essa a base da relação do vício da não-novação, como bem sinaliza Lenio
Luiz Streck (2004, p. 700):
o dizer de Kelsen aponta para o contrário, isto é, justamente no momento – data da edição de Nova Constituição – em que os “velhos textos”
transmudam-se “em textos novos” é que ocorre o fenômeno da recepção
ou não. É ali, naquele momento, que, no fenômeno da “novação”, alguns
textos recebem o manto protetor do novo direito e outros não.

Portanto, para Kelsen, o enunciado lex superior derogat legi inferiori,
enquanto uma regra especíﬁca da revogação, é inaplicável como critério
de solução da relação de incompatibilidade entre lei pré-constitucional e
a Constituição superveniente. Isso porque a fórmula destina-se a resolver
conﬂito internormativo, porém entre normas pertencentes ao mesmo sistema jurídico.
Na ADIn n. 438, julgada em 7.2.1992, em continuação à convicção
expressada na ADIn n. 2, o Ministro Sepúlveda Pertence utilizou justamente a lição kelseniana sobre a revogação decorrente da relação entre
normas de diferentes sistemas para rechaçar a tese da revogação simples,
sem citar Kelsen, mas sim Costantino Mortati:
Por outro lado, pelas razões que adiante se minudenciarão, na esteira de
Costantino Mortati (Abrogazione Legislativa e Instaurazione di un Nuovo
Ordinamento Constituzionale, de 1958, em Riccolta di Seritti, II/43, 68),
penso que, além da diversidade de gradação hierárquica, na hipótese da
inconstitucionalidade superveniente, também falta, para que se possa falar de
revogação, que as normas cotejadas pertençam simultaneamente ao mesmo
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ordenamento positivo, o que, a rigor, não se dá há hipótese em que uma
delas seja de lei anterior à Constituição (ADIn n. 438).

É o que, de fato, preconiza Costantino Mortati (1958, p. 124):
L’abrogazione pressupone non solo, come si è detto, la partà di grado delle
norme fra loro conﬂiggenti, ma anche la loro appartenenza ad uno stesso
sistema costituzionale; ed il sistema non è più lo stesso quando si transformi
sostanzialmente la generale concezione politica cui si informa l’intero vita
dello Stato. Ricorrere in questo caso ai principi relativi all’abrogazione,
oltre ad essere improprio per la ragione più volte indicata, conduce a fare
apprezzare in modo errone olè conseguenze dell’instaurazione costituzionale
sulle norme derivanti dall’ordinamento precedente.

Nesse sentido também se manifesta Walber de Moura Agra (2007,
p. 79):
O termo revogação não é usado de forma adequada, quando as normas
infraconstitucionais confrontam com o Texto Maior, embora grande parte da
doutrina o adote. A revogação somente ocorre dentro de um mesmo ordenamento
jurídico quando uma norma revoga outra, seja de forma total – ab-rogação –,
seja de forma parcial – derrogação. Quando surge uma nova Carta Magna,
teoricamente não há outras normas a revogar, pois ela é a norma inicial.

Como bem observou André Ramos Tavares (2006, p. 170), “muitas
Constituições agasalham expressamente o princípio de que revogam determinadas leis, cuja matéria é reputada de extrema gravidade pela nova
ordem jurídica. Contudo, isso não é capaz de determinar a natureza do
fenômeno”.
4.2.3 Tese da “revogação qualiﬁcada”
É uma tese que procura conciliar as correntes opostas da inconstitucionalidade superveniente e da revogação, mas ainda assim se mantém
no plano da validade de normas jurídicas. À frente dessa corrente está a
doutrina de Lúcio Bittencourt (1949, p. 131):
A revogação se veriﬁca quando a lei, tachada de incompatível com a
Constituição, já se achava em vigor por ocasião do advento desta. Não se
trata, porém, de revogação pura e simples, como a que decorre em virtude
do conﬂito intertemporal entre duas leis da mesma hierarquia. Não, uma lei
incompatível com a Constituição é, sempre, na técnica jurídica pura, uma lei
inconstitucional, pouco importando que tenha precedido o Estatuto Político
ou lhe seja posterior. A revogação é conseqüência da inconstitucionalidade.
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Essa corrente intermediária ganhou a adesão de José Afonso da Silva
(2003, p. 217), que concorda “com a tese de Lúcio Bittencourt, segundo
a qual se dá uma revogação por inconstitucionalidade, nunca por assim
dizer revogação por invalidação”. Por conseguinte, ensina José Afonso da
Silva (2003, p. 218), a cláusula de novação consubstancia dois princípios:
“a) o da continuidade da ordem jurídica sob a nova constituição, naquilo
que não a contrariasse explícita ou implicitamente; b) da ab-rogação das
normas anteriores contrárias, por incompatibilidade vertical, explícita ou
implicitamente”. No mesmo sentido, aparenta Luiz Gonzaga do Nascimento
e Silva (1955, p. 63):
Já a perda da eﬁcácia da legislação e atos anteriores é problema de
direito intertemporal: a lei e atos anteriores tinham legitimidade em face
do regime constitucional anterior. A promulgação de um novo regime é que
os torna em conﬂito com as novas regras, problema de ab-rogação, pois.
Mas, não nos parece que proceda a distinção: o fundamento da hierarquia
das leis absorve, sem dúvida, o problema menor, da sucessão no tempo.
O conﬂito de leis entende-se com normas de igual nível. A natureza das
disposições constitucionais, sua supremacia, dá ao problema outra coloração: não podem subsistir leis e atos que perderam sua legitimidade de
base. Num e noutro caso haverá declaração de inconstitucionalidade.

Clèmerson Merlin Clève (2000, p. 221) também reconhece que “as
teses de revogação e da inconstitucionalidade não são excludentes”, pois
há “um concurso entre a revogação e a nulidade”, de sorte que não há
como contestar a correção das duas teses. Não obstante, Clève acaba por
ﬁrmar-se na tese da “opção político-constitucional” ao aﬁrmar que a solução de adotar a inconstitucionalidade superveniente “permite a solução
pronta de controvérsias que, de outro modo, somente com o passar dos
anos e esgotadas todas as instâncias e recursos, após inevitável período de
dissídios entre juízes e tribunais, alcançaram solução paciﬁcada” (CLÈVE,
2000, p. 221). Isso porque, com a corrente da inconstitucionalidade superveniente, a sociedade e o sistema constitucional brasileiro “passam a
contar com um mecanismo de aferição da legitimidade constitucional do
direito precedente” (CLÈVE, 2000, p. 221).
No Supremo Tribunal Federal, essa tese teve a aceitação do Ministro
Sepúlveda Pertence, no julgamento da ADIn 2, por meio de longo voto,
acompanhado pelos Ministros Néri da Silveira e Marco Aurélio Mello.
Entendeu, naquela ocasião, que o conﬂito entre a lei pré-constitucional
e a Constituição é de natureza hierárquica a ser resolvido no plano da
validade da norma. Se ambas as normas são incompatíveis entre si, há
de se pronunciar, como corolário da supremacia constitucional, a inconstitucionalidade da norma, como forma de melhor servir às inspirações do
sistema brasileiro de controle de constitucionalidade:
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Se se quer chamar a hipótese de revogação, tudo bem. Não será, contudo,
caso de simples revogação, supostamente idêntica àquela que resultaria da
incompatibilidade entre normas de gradação ordinária, na constância de um
mesmo ordenamento constitucional. Será, então, sim, revogação qualiﬁcada,
porque derivada de inconstitucionalidade superveniente de lei anterior à
Constituição (ADIn 2).

Sepúlveda expressamente revela que sua opção é tomada não em
decorrência de rigorosa construção lógica, mas sim porque “a conseqüência
básica de sua adoção – o cabimento da ação direta – é a que serve melhor
às aspirações do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade”
(ADIn n. 2). Ou seja, trata-se de uma opção para atender a uma demanda
político-constitucional e pragmática.
Contudo, a tese da revogação qualiﬁcada pela inconstitucionalidade superveniente acena com a “solução de que se teria uma espécie de
revogação decorrente de inconstitucionalidade, confundindo por completo
fenômenos tão distintos” (TAVARES, 2006, p. 169). Na realidade, essa tese
trabalha a inconstitucionalidade e a revogação como situações não paralelas,
que não se excluem, pois “a inconstitucionalidade é um estado – estado
de conﬂito entre uma lei e a Constituição – e a revogação é o efeito dêsse
estado” (BITTENCOURT, 1949, p. 132). Assim, na incompatibilidade entre
a lei pré-constitucional e a Constituição superveniente, o “tribunal declara
a inconstitucionalidade e, em conseqüência desta, reconhece a revogação
da lei” (BITTENCOURT, 1949, p. 132). De fato, os conceitos de revogação e inconstitucionalidade acabam por se confundir no fenômeno da
novação e, para esta pesquisa, são inocorrentes no vício de não-novação,
porque, se não há o “estado” de inconstitucionalidade não se opera então
o “efeito” da revogação. Por essa razão, não se tem essa tese condizente,
em justos termos, com a natureza da relação de incompatibilidade entre
a lei pré-constitucional e a Constituição superveniente.
4.2.4 Tese da “opção político-constitucional”
Da exposição das teses antecedentes, observa-se elenco de bons
argumentos em favor da tese da inconstitucionalidade superveniente e
outros tantos bons na defesa da revogação, simples ou qualiﬁcada. Essa
é a percepção de Luís Roberto Barroso (1999, p. 80) ao reconhecer que
“uma ou outra correntes têm bom substrato doutrinário”; ou seja, para esse
jurista, sob o prisma substancial, “tanto é razoável a idéia de revogação
quanto a da inconstitucionalidade superveniente”. Sendo assim
[...] a opção por uma ou outra envolve matéria de política legislativa,
cabendo, em princípio, ao próprio constituinte fazer a escolha, formulando
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seu juízo de conveniência e oportunidade. Não o fazendo, a decisão transferese para a Corte Constitucional ou para o Supremo Tribunal (BARROSO,
1999, p. 80).

Tal entendimento se assemelha ao esposado por Gustavo Zagrebelsky
(1988, p. 142), que se posiciona no sentido de que a qualiﬁcação do vício
da não-novação, e, por conseguinte, a sanção aplicável, depende de uma
escolha de estratégia político-constitucional:
Buoni argomenti potevano essere invocati a favore dell' una come dell'
altra tesi, cosicché si può forse dire che la soluzione allà ﬁna accolta dipese più da una scelta strategica politico-costituzionale, giustiﬁcata nelle e
dalle condizioni storiche il cui la Corte inizio a operare, che non da strette
ragioni giuridiche.

Nesse sentido se posiciona Jorge Miranda (2003, p. 465) antes de
imergir na concepção substancial do fenômeno identiﬁcando-o com a
inconstitucionalidade superveniente. Sustenta o mestre português que os
problemas decorrentes do vício da não-novação
[...] não são de mera jurisprudência de conceitos. É preciso apurar os
interesses que se jogam em qualquer das soluções e as razões políticas e
outras, que presidem ao arquitectar do sistema de garantia da Constituição
em cada país. Se optar por esta ou aquela conceituação tem conseqüências
lógicas manifestas sobre o modo de encarar a intervenção dos tribunais e a
da Administração – esta, competente quanto a revogação, não (em princípio)
quanto a inconstitucionalidade.

As conseqüências da relação negativa de não-novação devem ser
sopesadas no contexto pragmático do cenário político-constitucional de
cada sistema. É válida a opção político-constitucional de admitir a revogação ou a inconstitucionalidade (superveniente) na qualiﬁcação do vício
da não-novação, se uma ou outra for a melhor opção para o tratamento
dos efeitos decorrentes do vício em cada sistema. Nesse particular, Jorge
Miranda (2003, p. 465) tem razão ao concluir que “em último termo é
no campo do Direito Positivo que deve procurar-se a linha deﬁnidora de
tal competência e da sua extensão”.
Mas, enquanto enfrentada a questão no plano eminentemente pragmático, como opção político-constitucional, está-se renunciando a qualquer das
perspectivas de análise sintático-semântica, o que impossibilita alcançar a
signiﬁcação do fenômeno da novação. A análise não deve ser dispensável, em
prol da prevalência unicamente da dimensão pragmática. Principalmente nos
sistemas jurídicos em que a Constituição não prevê objetivamente a cláusula
de novação ou se a prevê é especiﬁcamente para parte das leis anteriores.
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Não se ignora – como muito bem lembra Elival da Silva Ramos – que
muitas Constituições agasalham expressamente o princípio de que revogam determinadas leis, cuja matéria é reputada de extrema gravidade pela
nova ordem jurídica. Contudo, isso não é capaz de determinar a natureza
do fenômeno, tendo em vista que também pode ocorrer de a Constituição
acolher expressamente a idéia de que apenas extingue os efeitos jurídicos de
determinadas leis anteriores, como o faz no art. 18 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, a Constituição brasileira, do que se poderia
passar a presumir que a lei anterior (à Constituição) é inconstitucional
(TAVARES, 2006, p. 170).

Portanto, ainda que seja a questão tratada sob a perspectiva pragmática, na busca da melhor solução para determinado sistema jurídico-constitucional, não se torna dispensável observar o fenômeno da não-novação
em sua essência, até para que se possa dimensionar corretamente a opção
político-constitucional.
4.2.5 Tese da “inexistência”
Os problemas da inconstitucionalidade superveniente e da revogação
não pertencem ao mesmo plano de manifestação do ato jurídico legislativo, pois:
A inconstitucionalidade se reporta ao plano da validade dos atos legislativos,
signiﬁcando o descumprimento dos pressupostos de validade constitucionalmente estabelecidos, ao passo que a revogação se insere no plano da eﬁcácia,
enquanto consectário de legislação superveniente atuando como fator resolutivo
de eﬁcácia no tocante a legislação pretérita. (RAMOS, 1994, p. 67).

Esses dois planos – o de validade, a que se reporta a inconstitucionalidade, e o de eﬁcácia, a que se reporta o efeito revogatório – não
correspondem ao plano em que se situa o conﬂito internormativo de
incompatibilidade vertical entre lei pré-constitucional e a Constituição superveniente. O conﬂito situa-se, a bem da verdade, no plano de existência
das normas. É o que preconiza a tese que deﬁne o problema do vício da
não-novação como caso de inexistência normativa.
Wilson de Souza Campos Batalha (1980, p. 434) é partidário da
tese da inconstitucionalidade superveniente, mas, ao concluir o raciocínio
sobre a não-novação acaba por guindá-la do plano da validade para o
da inexistência, melhor dizendo, reconhece a inexistência normativa por
perda de validade:
Quando a uma Constituição outra se lhe substitui, que pelo processo
estabelecido pela primeira Constituição, quer violentamente cortando a juri-
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dicidade para implantar novos quadros jurídicos, todas as normas jurídicas
elaboradas na vigência da Constituição anterior deixam de encontrar nela
seu fundamento de validade. [...] Se, ao contrário, essas normas jurídicas
elaboradas na vigência da Constituição anterior vierem a atritar-se com
os novos textos constitucionais, cessarão de vigorar, a partir da data do
início da vigência da Constituição recente, porque não poderão encontrar
nesta fundamento para sua validade; serão normas inconstitucionais. [...] A
Constituição não revogou as leis anteriores que lhe eram contrárias; apenas
estas deixaram de existir no plano do ordenamento jurídico estatal, por
haverem perdido seu fundamento de validade.

André Ramos Tavares é defensor veemente da tese da inexistência
normativa. Tese que localiza a relação de novação num plano que não
o da validade e nem da eﬁcácia, por entender que se situa no plano da
existência das normas. A norma pré-constitucional é incompatível com
a Constituição nova: “simplesmente se desconsidera sua existência. São
reputadas, para todos os efeitos, como não-normas” (TAVARES, 2006, p.
170). Isso se explica pela evidência de que
[...] os elementos de validade da lei exigidos pelo novo ordenamento
são perscrutados nas leis anteriores para ﬁns de considerar estas existentes
e válidas, por um processo de “novação legislativa”. As leis que sejam
desconformes e essas exigências são simplesmente reputadas inexistentes
como normas jurídicas.
Como que se presume – dada a continuidade que a lei vinha possuindo
– a existência da lei, para ﬁns de aquilatar sua adequação à nova ordem
constitucional. Contudo, aquela presunção inicial cessa, e a lei passa a ser
desconsiderada como lei, desde que não satisfaça os novos requisitos de
validade. A lei, para todos os ﬁns, nunca existiu no novo ordenamento
jurídico (TAVARES, 2006, p. 171).

André Ramos Tavares (2006, p. 171) reconhece a tentação de reduzir
a não-novação à categoria da revogação normativa, em razão da identiﬁcação do efeito prático produzido por um e por outro fenômeno:
No fenômeno da revogação, a lei simplesmente deixa de ter existência,
que diz respeito à imperatividade de uma norma, deixando de ser obrigatória
sua observância, porque a lei é desconstituída. No caso da Constituição
superveniente, a lei também deixa de existir. Neste sentido, os fenômenos
igualam-se, daí a tentação de reduzir a não-recepção de normas à categoria
de revogação normativa.

A qualiﬁcação da inexistência legislativa atribuída à lei préconstitucional não novada é conseqüência lógica deduzida de premissas
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irrefutavelmente extraídas da idéia de continuidade legislativa no Estado
constitucional, dotado de Constituição suprema, rígida e momentânea,
quais sejam:
a) a Constituição inaugura uma nova ordem jurídica, de modo que a anterior
é simplesmente suplantada, ou seja, é desconstituída como fenômeno
jurídico, e assim remanesce apenas como acontecimento social;
b) no momento da emergência de uma nova Constituição, a novação legislativa atua como verdadeira fonte de criação abreviada de direito,
subsidiária e subordinada à fonte legislativa, para suprir a incapacidade
desta fonte de produzir a um só tempo novas leis por meio do processo
legislativo institucionalizado pela nova Constituição;
c) a criação abreviada de direito opera-se por meio de uma operação
hermenêutico-constitucional, em que se tomam enunciados normativos
pré-constitucionais existentes no sistema jurídico anterior como suporte
fático-normativo e os confronta com uma nova Constituição, com ela
estabelecendo uma relação internormativa de compatibilidade vertical.
Se desse confronto resultar a incompatibilidade material da norma préconstitucional construída a partir das novas regras e princípios constitucionais, opera-se a não-novação legislativa.

Com base nessas premissas, deduz-se que, com a novação legislativa,
há criação de direito, por meio do qual a lei pré-constitucional existente
é tomada como suporte fático-normativo suﬁciente para ingressar no sistema jurídico e a ele pertencer como lei plenamente válida. Do ponto de
vista interno do sistema, a lei pré-constitucional novada é válida material
e formalmente, e assim o é, pois atende ao critério de pertença (ser norma existente para o sistema anterior e ter compatibilidade material com
a nova Constituição) exigido no sistema jurídico superveniente. Por essa
razão, com a novação, a lei deixa de ser pré-constitucional e passa a ser
uma lei nova inserida no sistema, apesar de manter a mesma conﬁguração
enunciativa (suporte físico formal). A partir de então a lei pode retrotrair
regularmente ao novo núcleo normativo originário, que passa a ser a
nova Constituição, e, com ela, estabelecer uma relação intrassistemática
de constitucionalidade.
A compatibilidade material envolve uma relação de dimensão semântica, uma vez que diz respeito à relação entre o signo normativo
pré-constitucional e sua signiﬁcação objetiva em relação à nova ordem
jurídico-constitucional. Esta relação resulta de uma ﬁltragem hermenêuticoconstitucional do suporte físico-normativo formal pré-constitucional com
base no novo texto constitucional por meio da qual se alcança uma nova
norma constitucionalmente compatível com as normas constitucionais
vigentes. Daí a assertiva de que, com a novação legislativa, “ocorre um
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processo de ressigniﬁcação do direito infraconstitucional compatível com
a nova Constituição” (ARAUJO, 2001, p. 16).
Nesse processo de ressigniﬁcação, os princípios constitucionais apresentam um papel fundamental. Dada peculiaridade de serem compreendidos
com uma concepção sistêmica do ordenamento jurídico, igualmente em
sua funcionalidade, “os princípios justiﬁcar-se-iam por emprestar solidez
(‘amálgama’) e coerência ao sistema, ou mesmo por permitir a própria
identiﬁcação desde” (ROTHENBURG, 2003, p. 51), em uma concepção
aberta, indeterminada e material, insuﬂado da carga valorativa que conduziu ao e se incorporou no novo ordenamento jurídico inaugurado com
a emergência de uma nova Constituição. Os princípios constitucionais
são “concretizados à medida em que forem sendo editadas normas para
sua efetivação” (BASTOS, 2002a, p. 228), e servem como “critérios para
futuras normas” (BASTOS, 2002a, p. 228).
Critério, porém, aplicado não só a futuras normas como também
às normas pré-constitucionais. O processo contínuo de concretização
dos princípios constitucionais atua diretamente, por meio de um esforço
interpretativo, sobre a rede normativa com que a Constituição se depara
no momento de sua promulgação. A inadequação material da norma préconstitucional aos valores incorporados nos princípios constitucionais,
impossibilitando assim a concretização destes, resulta na não-novação
legislativa e, por conseguinte, na inexistência da norma pré-constitucional
em relação ao sistema jurídico superveniente.
Portanto, é certo aﬁrmar que a fonte de novação legislativa atua no
plano de existência. Mas há que considerar que, nesse caso, os planos
normativos de existência e validade caminham juntos, numa relação de
sucessão lógica indissociável. A novação de uma lei pré-constitucional
depende da conjugação de duas condições: a existência em relação ao
sistema jurídico anterior e a compatibilidade material com a nova Constituição. Uma vez operada, sob o ponto de vista interno do novo sistema,
a lei adquire existência e, por conseguinte, validade.
Diante do exposto, conclui-se que a lei pré-constitucional não-novada
é norma não pertencente ao ordenamento jurídico superveniente, logo
inexistente, mas que, com certas restrições, continua com eﬁcácia jurídica, enquanto não se proﬁra decisão que a torne juridicamente ineﬁcaz no
sistema jurídico.

controle.indb 134

24/2/2010 16:58:31

Capítulo

5

EXTENSÃO DO PROBLEMA
DA NÃO-NOVAÇÃO: OUTROS ASPECTOS
Sumário: 5.1 Princípio da presunção de constitucionalidade da lei –
5.2 Interpretação conforme a Constituição e novação – 5.3 Normas
pré-constitucionais inválidas em relação à Constituição pretérita – 5.4
Normas pré-constitucionais formalmente incompatíveis com a Constituição
vigente – 5.5 Federalização, estadualização e municipalização de leis
pré-constitucionais – 5.6 Normas constitucionais de princípio programático
como parâmetro de novação – 5.7 Incompatibilidade mediata ou indireta
da lei pré-constitucional com a Constituição superveniente.

5.1 PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
O princípio da presunção de constitucionalidade da lei é tradicionalmente reconhecido no direito brasileiro. É uma decorrência do “princípio
geral da separação dos Poderes e funciona como fator de autolimitação da
atividade do Judiciário” (BARROSO, 1999, p. 180). A produção legislativa
é elaborada por meio de processo legislativo, que conjuga a participação
dos Poderes Públicos, Executivo e Legislativo, cujos atos devem estrita
obediência à Constituição, razão por que a lei goza de presunção de constitucionalidade. Presunção de caráter juris tantum, que pode ser inﬁrmada
pela declaração em sentido contrário do órgão jurisdicional competente
(BARROSO, 1999, p. 170). Assim, uma vez formalmente criada, a lei
há de ser reconhecida válida enquanto não declarada inválida pelo órgão
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competente. Em conseqüência, toda presunção “é pela constitucionalidade
da lei e qualquer dúvida razoável deve-se resolver em seu favor e não
contra ela” (BITTENCOURT, 1949, p. 82).
Com isso, o conﬂito entre a lei e a Constituição não deve ser presumido; é preciso que seja claro (SILVA, L., 1955, p. 61-5), inequívoco,
indiscutível, não podendo existir a respeito qualquer dúvida razoável
(BITTENCOURT, 1949, p. 82). Na dúvida, deve-se decidir pela constitucionalidade. A lei é válida, logo obrigatória, até que o Poder Judiciário
a declare incompatível com a Constituição. O princípio da presunção de
constitucionalidade implica o reconhecimento da suposição juris tantum
que se tem da pertença e pertinência regular da lei no sistema jurídico.
Com base nesse princípio construíram-se duas regras de hermenêutica. A primeira preceitua que, em caso de dubiedade ou certeza da
inconstitucionalidade, deve decidir-se pela constitucionalidade, ou seja,
pela validade normativa, porquanto, aﬁrma o Ministro Djaci Falcão, a
“inconstitucionalidade não se presume. Há de se resultar de manifesta
ofensa a Lei Magna” (Rp. n. 881, julgada em 13.12.1972). Vale destacar
também o reforço à presunção de constitucionalidade, propiciado pelo
ordenamento jurídico positivo em razão do artigo 103, § 3.º, da CF/88,
que determina que, sempre que o Supremo Tribunal Federal apreciar a
inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, deve ser
citado o Advogado-Geral da União, que se postará como defensor do ato
ou texto impugnado, e o artigo 97, da CF/88, que prevê o voto da maioria
absoluta dos membros do Tribunal ou dos membros do respectivo órgão
especial para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
Poder Público. A segunda preceitua a adoção, se possível, de interpretação que torne a lei compatível com a Constituição, em meio a outras que
carreavam para ela um juízo de invalidade (NEVES, 1988, p.146); regra
esta que abriga a denominada interpretação conforme a Constituição.
As duas regras dependem, para sua consecução, do contexto semânticopragmático no qual se realiza a atividade hermenêutica (NEVES, 1988,
p. 148). Isso em razão do alto grau de imprecisão semântico-pragmática
no processo de conexão das normas infraconstitucionais com as normas
constitucionais, o que impossibilita critérios objetivos de interpretação e,
portanto, de aferição da inconstitucionalidade (NEVES, 1988, p. 147). A
imprecisão semântica decorre do fato de que, em razão do extenso âmbito
de regulamentação do direito constitucional, a Constituição é composta
por vocábulos que são, em sua maior parte, de signiﬁcação imprecisa, o
que reforça a idéia de presença abundante de princípios no texto constitucional (BASTOS, 2002a, p. 118). Essa evidência, aliada à pluralidade de
órgãos jurisdicionais responsáveis pela ﬁxação do conteúdo das normas
constitucionais, acentua a potencialidade de decisões díspares quanto à
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constitucionalidade ou não das leis. O estado de incerteza perdura enquanto inexistir pronúncia do órgão responsável pela conﬁrmação ou não
deﬁnitiva da constitucionalidade.
Tal evidência reforça a idéia de que o “princípio da presunção de
constitucionalidade exerce uma função pragmática indispensável à manutenção do sistema de Direito positivo” (NEVES, 1988, p. 146). Sob o
ponto de vista pragmático, o princípio da presunção de constitucionalidade
constitui
[...] uma regra básica de calibração do sistema, na medida em que
mantém a imperatividade da lei inconstitucional até que se dê a veriﬁcação
de sua invalidade pelo órgão competente. Enquanto regra de calibração
indispensável à organização e ao funcionamento regular do sistema, atua
“como fundamento da relação metacomplementar autoridade/sujeito”, ou
seja, “como uma valoração ideológica, portanto, global, estabilizadora da
relação autoridade/sujeito”, tornando rígida, “mesmo à custa de uma coerência
lógica”, a relação estabelecida entre autoridade legislativa e destinatários
da lei, relação esta que só pode ser desqualiﬁcada através dos órgãos e
mecanismos previstos no próprio sistema (NEVES, 1988, p. 146).

O princípio da constitucionalidade das leis “desempenha uma função
pragmática indispensável na manutenção da imperatividade das normas
jurídicas e, por via de conseqüência, na harmonia do sistema” (BARROSO,
1999, p. 171). Com isso,
[o] descumprimento ou a não-aplicação da lei, sob o fundamento de
inconstitucionalidade, antes que o vício haja sido proclamado pelo órgão
competente, sujeita a vontade insubmissa às sanções prescritas pelo ordenamento. Antes da decisão judicial, quem subtrair-se à lei o fará por sua
conta e risco (BARROSO, 1999, p. 171).

Seria então o caso de questionar se a lei pré-constitucional incompatível com a Constituição superveniente (ou seja, não novada) goza de
presunção de constitucionalidade (pertença e pertinência regular no sistema
jurídico), e assim tem a imperatividade mantida até que se dê a veriﬁcação deﬁnitiva da não-novação. Nesse particular, observa-se a variação dos
entendimentos doutrinário e jurisprudencial conforme a concepção adotada
na qualiﬁcação do vício de não-novação.
Lúcio Bittencourt (1949, p. 114) conclui que a enunciação da presunção de constitucionalidade “é verdadeira não só em relação às leis
posteriores à Carta Política, mas, também, no que tange às leis anteriores
que se tornaram incompatíveis com ela”. Ou seja, a enunciação aplicase indistintamente às duas situações jurídicas. Esta conclusão é coerente
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com a corrente de pensamento de qualiﬁcação do vício de não-novação
como uma inconstitucionalidade (provocada pela revogação). Nesse caso,
justiﬁca-se a presunção da constitucionalidade, uma vez que a lei préconstitucional pressupõe-se existente no sistema, e, como tal, presume-se
válida até que seja reconhecida inválida por decisão deﬁnitiva do órgão
jurisdicional competente.
Já os partidários da tese da revogação entendem diferentemente. As
leis anteriores à Constituição não gozam de presunção de constitucionalidade. Foi o que expressamente defendeu o Ministro Paulo Brossard no
julgamento da ADIn 2:
Ora, como e por que uma lei anterior à Constituição haveria de ter por si a
presunção de constitucionalidade em face de Constituição superveniente?
À clara inteligência e ao alto saber do Ministro CASTRO NUNES não
escaparam as incongruências que ﬂuem da posição por ele defendida.
Assim, ele reconhece que a lei anterior à Constituição não goza da
presunção de constitucionalidade, “sendo antes de presumi-las contrárias à
nova ordem implantada pela Constituição” [...]
É a primeira vez que se proclama que uma lei não tem em seu favor a
presunção de inconstitucionalidade. E não tem ... porque não poderia ter,
pela mais óbvia das razões. Ao ser elaborada no âmbito do Poder Legislativo, ao receber a sanção do Poder Executivo, nenhum dos dois poderes
a conferiu, nem poderia fazê-lo, com a Constituição que, ao tempo, não
existia, em só depois dessa suposta lei veio a ser promulgada.

De fato, tal entendimento há de prevalecer, enquanto mantiver
uma descrição semântica da novação legislativa diversa daquela que a
signiﬁca juridicamente como fonte de direito subsidiária e subordinada
à fonte legislativa. Contudo, essa construção doutrinária não parece a
mais correta.
No momento da promulgação de uma Constituição, emerge o campo
de ação da novação, que atua como fator de criação abreviada de direito,
para suprir a incapacidade da fonte legislativa de produzir a um só tempo
novas leis por meio do processo legislativo institucionalizado pela nova
Constituição. Com a novação legislativa, há criação de direito, por meio
da qual a lei pré-constitucional existente é tomada como suporte fáticonormativo suﬁciente para ingressar no sistema jurídico e a ele pertencer
como lei plenamente válida. Do ponto de vista interno do sistema, a lei
pré-constitucional novada é válida material e formalmente, visto que cumpre o critério de pertença (ser norma existente para o sistema anterior e
ter compatibilidade material com a nova Constituição) e, por conseguinte,
de pertinência. Por essa razão, deixa de ser pré-constitucional e passa a
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ser lei nova inserida no sistema, apesar de manter a mesma conﬁguração
enunciativa. A partir de então a lei pode retrotrair regularmente à Constituição superveniente, e, com ela, estabelecer uma relação intrassistemática
de constitucionalidade.
Sucede que a deﬁnição da novação legislativa ou não depende do
contexto semântico-pragmático de plurivocidade signiﬁcativa e pluralidade de órgãos competentes. Isso faz com que sucedam, em não raras
circunstâncias, principalmente diante de obscura compatibilidade material
da lei pré-constitucional com a Constituição, situações em que um juiz
pode pronunciar a não-novação legislativa, e assim afastar sua eﬁcácia
em relação às partes envolvidas em uma demanda onde se reconheceu
incidentalmente a não-novação, e outros se eximir de pronunciá-la, seja
porque se lhes aﬁgura duvidosa, seja porque é possível formular interpretação que implique a compatibilização material da lei com a Constituição
(novação legislativa). Contudo, o reconhecimento da transmudação deﬁnitiva de lei velha em lei nova depende de decisão do órgão competente
para selar a questão.
Enquanto a univocidade acerca da novação ou não da lei préconstitucional não se opera, uma regra básica de calibração do sistema
para manter a imperatividade da lei incompatível com a Constituição é
indispensável à organização e ao funcionamento regular do novo sistema,
na medida em que preserva a relação autoridade legislativa e destinatários
da lei, inevitável para não se instalar o caos jurídico-social no momento
da emergência de um novo sistema jurídico. Ainda que incompatível com
a Constituição e, portanto, norma inexistente, a lei pré-constitucional deve
manter-se imperativa enquanto o discurso acerca de sua compatibilidade
com as novas normas constitucionais não passar do dialógico para monológico. Nesse interstício, a regra básica de calibração, qual seja, a presunção de constitucionalidade, prevista para as leis pós-constitucionais deve
ser observada também em relação às leis pré-constitucionais. Essa regra
coaduna, nesse aspecto, com a idéia de continuidade legislativa, uma vez
que permite a estabilidade da relação autoridade/sujeito, que somente deve
ser desqualiﬁcada por órgãos e mecanismos previstos no novo sistema.
Por essa razão, respondendo à indagação do Ministro Paulo Brossard, a
lei pré-constitucional há de ter por si a presunção de constitucionalidade
em face da Constituição superveniente.
A aﬁrmação da presunção de constitucionalidade das leis préconstitucionais incompatíveis implica uma valoração signiﬁcativa ampla
da expressão constitucionalidade presumida para nela abarcar a idéia de
compatibilidade internormativa presumida decorrente não só de uma relação
intrassistemática de normas infraconstitucionais com a Constituição, mas
também de uma relação intersistemática, ou seja, de normas pertencentes
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a sistemas jurídicos distintos que, ao se contrastarem, presume-se que a
lei pré-constitucional se acha compatível com a nova Constituição. Com
isso, em relação às leis pré-constitucionais, pode-se aﬁrmar presumir-se
obediente aos critérios de pertença e pertinência exigidos pelo novo sistema
jurídico no momento da emergência de uma nova Constituição, enquanto
não se manifeste em sentido contrário o órgão jurisdicional competente,
vale dizer, até que ele decida deﬁnitivamente pela incompatibilidade da
lei com a Constituição.
Nesse sentido, igualmente se aplicam em relação às leis pré-constitucionais as duas regras hermenêuticas decorrentes da presunção de constitucionalidade: a) na dúvida, deve-se decidir pela novação legislativa; b)
deve-se sempre aplicar a técnica da interpretação conforme a Constituição
(superveniente), com vistas à busca da interpretação da lei pré-constitucional
que seja compatível com as novas normas constitucionais.
5.2 INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO E
NOVAÇÃO
Interpretação conforme a Constituição é uma técnica a que deve
obediência o intérprete da lei infraconstitucional, sempre que for possível
(BASTOS, 2002a, p. 270). Merece consideração especíﬁca, pois coaduna
com a idéia de continuidade legislativa, na medida em que é indispensável
para integrar a lei pré-constitucional ao sistema jurídico no momento em
que é inaugurado com a promulgação de uma nova Constituição.
Karl Larenz qualiﬁca a interpretação conforme a Constituição, enquanto técnica por meio da qual se busca dar preferência, dentre várias
interpretações possíveis de uma lei segundo os métodos de interpretação
tradicionais, àquela que melhor concorde com os princípios constitucionais,
como critério de interpretação:
Examina-se, por conseguinte, em primeiro lugar se uma interpretação, reconhecida como inconstitucional, é, de acordo com os “métodos
de interpretação tradicionais”, a única possível – e então a disposição
é inválida – ou se também é possível que resulte uma interpretação
conforme à Constituição [...] Disto decorre, então, que de entre várias
interpretações possíveis segundo os demais critérios sempre obtém preferência aquela que melhor concorde com os princípios da Constituição.
“Conformidade à Constituição” é, portanto, um critério de interpretação
(LARENZ, 1983, p. 410).

Mais do que um critério genérico de interpretação, numa perspectiva mais especíﬁca, a interpretação conforme a Constituição é um
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método de ﬁscalização da constitucionalidade; e se justiﬁca em nome
da economia do ordenamento ou do máximo aproveitamento dos atos
jurídicos (MIRANDA, J., 2003, p. 455). “A interpretação conforme à
Constituição é um método de trabalho desenvolvido dentro da atividade
de controle de constitucionalidade. Não é mera fórmula interpretativa”
(TAVARES, 2006, p. 243).
A interpretação conforme a Constituição situa-se no campo da jurisdição constitucional, especialmente no exercício da atividade de controle
de constitucionalidade desempenhado pelo Tribunal Constitucional. Tanto é
que essa técnica “tem sua trajetória e especialmente o seu desenvolvimento
recente ligados à jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão,
onde sua importância é crescente” (BARROSO, 1999, p. 181).
Não se trata de uma técnica em que se busca escolher um signiﬁcado
ofertado pela lei consonante com a Constituição, porquanto a reduziria à
aplicação do postulado da supremacia da Constituição e assim sua absorção
por este postulado, sem apresentar peculiaridade alguma (BASTOS, 2002a,
p. 272). É mais do que a apreensão de um sentido da lei: “o Tribunal
opera uma redução do âmbito possível de aplicação da norma” (TAVARES,
2006, p. 243), ou, “uma redução ou mesmo a uma aplicação da eﬁcácia
da norma legal, segundo os termos constitucionais” (BASTOS, 2002a, p.
272), para que decida de modo que faça prevalecer o sentido que coloque a norma em conformidade com os preceitos constitucionais e exclua
“a interpretação ou as interpretações que contravenham a Constituição”
(BARROSO, 1999, p. 181). Luís Roberto Barroso (1999, p. 181) traça
precisa decomposição didática do processo de interpretação conforme a
Constituição em elementos cuja transcrição se reputa importante:
1) Trata-se da escolha de uma interpretação da norma legal que a mantenha
em harmonia com a Constituição, em meio a outra ou outras possibilidades interpretativas que o preceito admita.
2) Tal interpretação busca encontrar um sentido possível para a norma, que
não é o que mais evidentemente resulta da leitura de seu texto.
3) Além da eleição de uma linha de interpretação, procede-se à exclusão
expressa de outra ou outras interpretações possíveis, que conduziriam a
resultado contrastante com a Constituição.
4) Por via de conseqüência, a interpretação conforme a Constituição não é
mero preceito hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle
de constitucionalidade pelo qual se declara ilegítima uma determinada
leitura da norma legal.

A interpretação conforme a Constituição não constitui mero critério
hermenêutico, mas, de fato, importante técnica de decisão do Tribunal
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Constitucional, que “tem possibilitado uma atuação inovadora do controlador judicial” (ROTHENBURG, 2005, p. 204), com a aplicação de
um mecanismo de controle de constitucionalidade, ou melhor dizendo,
controle de compatibilidade internormativa da lei infraconstitucional com
a Constituição, que tem como base de orientação hermenêutica a redução
do espaço de interpretação da lei para fazer prevalecer o sentido que
se revela compatível com a Constituição. Na interpretação conforme a
Constituição, “não se está mais no campo do Direito Constitucional, e sim
no das demais leis, sobre as quais se aplica esta orientação” (BASTOS,
2002a, p. 270). É que essa técnica de decisão “não é uma interpretação
da Constituição, e sim da lei” (TAVARES, 2006, p. 271).
Porém, sendo a lei o objeto interpretativo, esse não se limita apenas à
lei pós-constitucional, a lei pré-constitucional também pode ser interpretada
conforme a Constituição. O fundamento dessa aﬁrmativa assenta-se no postulado da supremacia constitucional, do qual emerge não só a necessidade
de as leis promulgadas sob a vigência da Constituição serem interpretadas
em consonância com essa, como também “direito que continua a viger, de
época anterior, deve ser ajustado â nova situação constitucional” (HESSE,
1998, p. 72). É o que pensa Karl Engisch (2004, p. 323):
Uma forma menos ampla de adaptação do antigo Direito à nova situação jurídica global seria [...] “interpretação conforme a Constituição, na
medida em que esta interpretação se reﬁra a “Direito pré-constitucional”
e ao só o “interprete” em sentido estrito como também o “complemente”
ou “desenvolva” com vista a harmonizá-lo, quanto ao seu conteúdo, com
os princípios da Constituição agora vigente e com os princípios das novas
leis interpretando estas de conformidade com aquela.

André Ramos Tavares (2006, p. 272) bem lembra que:
Tribunal Constitucional espanhol, desde suas primeiras decisões, acentuou a necessidade de, na recepção de normas do regime anterior à nova
Constituição, proceder cautelosamente, para não gerar lacunas materiais
insuportáveis. Uma das técnicas utilizadas para contornar essa indesejável
conseqüência foi justamente a interpretação conforme a Constituição, justamente em relação às leis editadas em datas anteriores à nova Constituição,
mostrando o caráter atemporal dessa técnica.

De fato, a Sentença n. 4, de 2.2.1981, do Tribunal Constitucional
espanhol, aplica a técnica de interpretação conforme a Constituição para
alcançar o sentido da lei pré-constitucional compatível com a nova ordem
constitucional e adverte que apenas na hipótese de não ser possível aferir um
sentido compatível deve-se declarar a inconstitucionalidade superveniente:
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[...] la inconstitucionalidad sobrevenida – y conseguinte derogación
– sólo procede declararla en aquellos casos en que las normas preconstitucionales – aun en el supuesto de que respondan a principios diversos
– no pueden interpretarse de acuerdo con la Constitución por ser de un
contenido incompatible con la misma. Esta interpretación de conformidad
con la Constitución, es una consecuencia obligada de su doble carácter
de Lei posterior y de Ley superior, y responde, además, a un criterio de
prudencia que aconseja evitar que se produzcan lagunas en el ordenamiento (Sentença n. 4).

Portanto, a interpretação conforme a Constituição constitui indispensável mecanismo de ajustamento do direito pré-constitucional à nova
ordem constitucional, e assim propulsor da continuidade legislativa.
Atua como técnica de exploração interpretativa do enunciado normativo
pré-constitucional, para realizar a seleção de um ou mais sentido que se
revela materialmente compatível com a Constituição superveniente.

5.3 NORMAS PRÉ-CONSTITUCIONAIS INVÁLIDAS EM
RELAÇÃO À CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA
A questão a ser tratada foi bem colocada por André Ramos Tavares
(2006, p. 174):
Um ponto pouco enfrentado pela doutrina, mas de importante repercussão
prática, e de intrincada solução, refere-se à possibilidade, ou não, de uma
norma que, sob a égide da Constituição já substituída, era inválida, mas que,
pelo prisma da nova ordem constitucional, seria perfeitamente válida.

Poderia, neste caso, a lei pré-constitucional ser novada? Tavares
(2006, p. 175) defende que esse problema comporta soluções diversas
em “dependência direta com o regime de sanção adotado para a lei inconstitucional pelo ordenamento jurídico, bem como a consonância com
a espécie de controle da constitucionalidade adotado”. De fato observar
o regime de sanção e o modelo de controle de constitucionalidade do
regime jurídico anterior é relevante, mas antes há de se voltar com mais
relevância à natureza do fenômeno da novação e lembrar do pressuposto
primeiro para uma lei ser novada.
Deve-se partir da premissa de que, no exato momento em que
ocorre a promulgação da Constituição, em havendo compatibilidade
material da lei pré-constitucional com as novas normas constitucionais,
opera-se a novação. Ou seja, a lei pré-constitucional ingressa no novel
sistema jurídico e passa a ser reconhecida como nova norma jurídica
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com fundamento de validade na Constituição superveniente. A lei novada perde, pois, a condição de pré-constitucional para adquirir status
de lei pós-constitucional, uma vez assentada em novos critérios de
pertença e pertinência. Para isso, pressupõe-se a existência da lei préconstitucional em relação ao sistema jurídico sucedido. Só é possível
novar lei pré-constitucional existente juridicamente; do contrário, não
constitui ato normativo passível de ingresso no sistema jurídico criado
com a promulgação de uma Constituição, vale dizer, não é ato normativo
suscetível de ser novado.
Jorge Miranda (2003, p. 463) é enfático em aﬁrmar que: “Não importa
que as leis fossem inconstitucionais material, orgânica ou formalmente antes
da entrada em vigor da Constituição. Importa apenas que não disponham
contra esta”. O publicista lusitano vai mais além: “Não importa sequer
discutir da qualiﬁcação das normas ou dos actos donde emanam à face
da Constituição anterior; ela é, pelos mesmos motivos, tomada como um
dado” (MIRANDA, J., 2003, p. 463).
Essa visão se levada ao extremo pode incorrer no imponderável
dentro de um regime de sanção de nulidade ou anulabilidade do ato
inconstitucional. O regime de nulidade “apresenta como característica o
fato de impedir, desde o início, que o ato legislativo produza seus efeitos,
operando independentemente de sentença (de pleno direito)” (RAMOS,
1994, p. 75). Já a sanção de anulabilidade “implica a validade condicional da lei, admitindo a produção de efeitos até que sobrevenha a decisão
judicial anulatória, a qual, portanto, é indispensável para a operatividade
da sanção” (RAMOS, 1994, p. 75). O imponderável está na possibilidade
de admissão da novação de uma lei pré-constitucional nula ou anulada
por invalidade em relação à Constituição anterior e, como tal, reconhecida pelo órgão competente para lhe retirar a vigência. Nesse caso, a lei
pré-constitucional não mais vigia em relação ao sistema jurídico anterior
no momento em que surgia uma nova Constituição; logo, não poderia ser
objeto de novação.
Dentro de um regime da nulidade do ato inconstitucional, se se
admitisse toda a norma que fosse compatível com a nova ordem, para
efeitos de recepção, pouco importando se era existente ou não sob o regime pretérito, então ter-se-ia de admitir a possibilidade de recepção de
toda e qualquer norma anterior que já houvesse sido editada uma vez pelo
menos, pouco importando atos posteriores que lhe retirassem a vigência
(TAVARES, 2006, p. 176).
Portanto, não se pode levar ao extremo a desconsideração da
qualiﬁcação da lei pré-constitucional em relação ao sistema jurídico
anterior. Inﬂui na ocorrência da novação o fato de a norma ser inválida
no sistema jurídico anterior, e, em relação a esse sistema, a invalidade
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ter sido reconhecida pelo órgão competente e, por tal razão, cessada a
vigência normativa.
Assim, chega-se a outra condição qualiﬁcativa da lei pré-constitucional
para que possa ser novada: a compatibilidade com a nova Constituição. O
ordenamento jurídico anterior cominava sanção de nulidade para o vício
da inconstitucionalidade, mas dependia de declaração, porquanto, enquanto
essa não ocorria, a lei presumia-se constitucional. Então, salvo decisão
contrária do constituinte, para ser novada no sistema jurídico inaugurado
com uma Constituição, além de existente, a lei pré-constitucional não pode
ter sido reconhecida inconstitucional por órgão competente para lhe retirar
a vigência em sistema jurídico anterior. Aﬁnal, uma vez declarada, opera-se
a desconstituição normativa e, nesse sentido, não pode ser novada, ainda
que compatível materialmente com a nova Constituição:
[...] a lei é incompatível com a Constituição, que comina ou a sanção de
nulidade ou a de anulabilidade para esse vício. Sobrevém, contudo, nova Constituição. Se a lei já havia sido reconhecida como inconstitucional por um órgão
competente, ela foi desconstituída, e, nesse sentido, não se pode recepcionar
o que já não existia em sua integralidade (TAVARES, 2006, p. 177).

O problema ganha em complexidade na hipótese de a lei pré-constitucional ser inválida no sistema jurídico anterior, mas sem que tenha
sido declarada a nulidade ou a anulabilidade. Nesse caso, pode haver a
novação?
Elival da Silva Ramos quando se refere à substituição da Constituição no momento em que se põe em relação de inconstitucionalidade
com uma lei infra-constitucional, sustenta ser pouco eﬁcaz a revogação
do parâmetro de constitucionalidade para caracterização da inconstitucionalidade
[...] pois se é este um defeito de origem, que atinge o ato legislativo
no seu nascedouro, o fato da Constituição, contendo os requisitos de validade [...] ter sido revogada não tem o condão de apagar completamente o
vício do mundo jurídico. Se ele já existiu um dia, não há como ignorá-lo
(RAMOS, 1994, p. 75).

A partir dessa premissa, Elival da Silva Ramos distingue duas soluções consonantes com o regime de sanção para a inconstitucionalidade
adotado por cada ordenamento jurídico para as leis pré-constitucionais
incompatíveis com a Constituição substituída:
a) nos sistemas constitucionais que acolhem a sanção de nulidade para
as leis defeituosas, a relação de inconstitucionalidade em nada é

controle.indb 145

24/2/2010 16:58:32

146

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PRÉ-CONSTITUCIONAIS

afetada, pois se “a lei era formal ou materialmente inconstitucional,
continuará a sê-lo sob a vigência da nova ordem, mesmo que, em
se tratando de incompatibilidade substancial, a Constituição revogadora contenha normas compatíveis com as da lei” (RAMOS, 1994,
p. 75); logo, nesse sistema, “a única maneira de convalidar as leis
compatíveis com a nova ordem, mas anteriormente inconstitucionais,
é assim dispor o Constituinte, explícita ou implicitamente” (RAMOS,
1994, p. 76);
b) já “em sistemas constitucionais que acolhem a sanção de anulabilidade,
a revogação da Constituição-parâmetro importa na convalidação das leis
que eram, até então, tidas como inconstitucionais” (RAMOS, 1994, p.
77), isso porque, se “até a revogação da Constituição-paradigma não tiver
sido aplicada a sanção (o que exige sentença), a validade provisória da
lei se torna deﬁnitiva” (RAMOS, 1994, p. 77).

Em que pese à erudição dos argumentos pela aplicação da tese da
revogação e à perspicácia de atentar às modalidades de sanção do vício
da inconstitucionalidade (nulidade ou anulabilidade), não parece traduzir
a melhor leitura do fenômeno da novação.
Ao aﬁrmar que a lei pré-constitucional uma vez inconstitucional assim
continuará mesmo na hipótese de substituição da Constituição-parâmetro,
Elival da Silva Ramos (1994, p. 76) já faz sua auto-defesa, e é a partir
dela que o fenômeno da novação recebe uma interpretação que não parece
ser a mais adequada:
Nem se argumente com o caráter inicial da Constituição, que estabelece
nova base para o ordenamento jurídico positivo. O caráter fundante da
Constituição não signiﬁca a criação ex nihil da ordem jurídica, mas sim
a implantação de um novo sistema em face do ordenamento preexistente
que, em grande parte, é recepcionado (naquilo que não for incompatível).
Existe a continuidade da ordem jurídica a despeito da descontinuidade
de seu alicerce constitucional [...] as leis feridas de morte desde o seu
nascimento, ocorrido sob a vigência da ordem anterior, não podem agora, salvo preceito constitucional expresso, ser tidas como ‘ressuscitadas’
(RAMOS, 1994, p. 76).

Nessa passagem, Elival acaba por negar o caráter fundacional da
Constituição ao aﬁrmar que esta estabelece uma nova base em face de
um ordenamento preexistente. Assim, fala em continuidade da ordem jurídica, mesmo diante da substituição do parâmetro de constitucionalidade.
E mais: defende a inauguração de um novo sistema, desvinculado da
idéia de ordenamento jurídico, visto que este continua a ser preexistente.
A pensar assim, há que admitir que, não obstante ter ocorrido sucessão
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de inúmeros textos constitucionais (desde 1891 quando foi substituída a
Constituição de 1824), o ordenamento jurídico brasileiro continua sempre
o mesmo. Não caberia falar, pois, em sucessão de ordenamentos jurídicos,
o que seria inconciliável com o fenômeno da novação.
Conforme estudado no primeiro capítulo, é no contexto de sucessão
tempo-espacial de ordenamentos jurídicos momentâneos, desencadeada
com a substituição de textos constitucionais vigorantes (critérios de identiﬁcação), que se instala a problemática da novação.
O ordenamento jurídico é “un sistema momentáneo que no puede
cambiar sin perder su identidad. Los llamados cambios del ordenamiento
jurídico son sustituciones de un ordenamiento por otro” (ALCHOURRÓN;
BULYGIN, 1998, p. 138). Assim, pode-se até admitir a existência de
um direito constitucional brasileiro, enquanto “una secuencia temporal y
discontinua de ordenamientos jurídicos” (ALCHOURRÓN; BULYGIN,
1998, p. 138). Mas não se pode falar em um único ordenamento jurídico
brasileiro: vários se sucederam desde a outorga da Constituição de 1824,
até chegarmos ao sistema vigorante, advindo da promulgação da Constituição de 1988.
A emergência de uma Constituição no lugar de outra propicia a
substituição de sistemas, pois é suﬁciente para alterar os critérios de
identiﬁcação das normas válidas no sistema, ou seja, modiﬁcar os critérios
de pertença e pertinência das normas jurídicas. No Estado constitucional
de direito, não há como dissociar a idéia de que a Constituição inaugura
uma nova ordem jurídica ou um novo ordenamento jurídico, dando ensejo
à criação de um novo sistema jurídico.
Com isso, no fenômeno da novação, a norma inválida no sistema
jurídico anterior, mas materialmente compatível com a nova Constituição
é integrada ao novo sistema jurídico não como norma velha com validade
convalidada, mas como norma nova com validade renovada. Em outras
palavras, a novação não se reduz à mera convalidação, ou seja, ao ato de
tornar válida a norma que não era, mas traduz, na dicção de Jorge Miranda, o ato de dispor ex novo (MIRANDA, J., 2003, p. 463) ou o ato de
transmudar o “velho texto” em “texto novo” (STRECK, 2004, p. 700).
Portanto, quando do surgimento de nova ordem jurídica, não se pode
admitir a mantença do regime sancionatório da Constituição revogada para,
no caso de sanção de nulidade, provocar a desconstituição de leis préconstitucionais existentes e compatíveis com a nova Constituição, e, no caso
de sanção de anulabilidade, gerar a convalidação da lei pré-constitucional
tornando deﬁnitiva a validade provisória da lei. Essa concepção acaba por
admitir a força impositiva de dois sistemas jurídicos simultaneamente, em
detrimento da onipotência do sistema jurídico inaugurado com a nova
Constituição.
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Nesse sentido, não há como aﬁrmar que a lei pré-constitucional que
era inconstitucional em face dos requisitos de validade exigidos à época
de sua produção, continua a sê-lo (se sanção de nulidade) ou passa a
convalidar-se (se sanção de anulabilidade), no caso de promulgação de uma
nova Constituição, caso até este momento não tenha havido declaração de
nulidade ou anulabilidade da lei pré-constitucional inválida em relação ao
sistema jurídico anterior.
A razão está na aﬁrmativa de que o princípio geral tempus regit
actum deve impor-se nesse caso, pois, dado o caráter inaugural da Constituição, só se admite que surja a relação de inconstitucionalidade com
uma Constituição vigente (TAVARES, 2006, p. 175). Logo, “uma vez
que não se trata mais de norma constitucional, rigorosamente falando,
não estabelecerá uma relação de inconstitucionalidade, mas apenas de
invalidade da lei, em face dos requisitos que, a sua época, eram exigidos” (TAVARES, 2006, p. 175). Assim, por não mais se tratar de um
controle de constitucionalidade, “a questão poderia ser analisada por
qualquer Tribunal, como uma questão de validade das leis” (TAVARES,
2006, p. 176). Nesse caso, “se sobrevém nova ordem jurídica, sem que
a lei houvesse sido declarada, no regime anterior, inconstitucional, por
decisão judicial, a questão requer uma análise à luz do regime da inconstitucionalidade adotado tanto pela Constituição pretérita como pela nova”
(TAVARES, 2006, p. 177). O vício de invalidade da lei pré-constitucional
não declarado em relação ao sistema anterior deve ser levado em consideração no momento em que sobrevém uma nova Constituição, para ﬁns
de aplicação da sanção prevista. No caso de as sanções se diferirem, a
do regime anterior e a do novel, por questões de coerência, “a sanção
a ser aplicada outra não pode ser senão a do regime pretérito (tempus
regit actum)” (TAVARES, 2006, p. 177).
Tavares (2006, p. 177) chega ao seguinte resultado, diverso daquele apresentado por Elival da Silva Ramos: “Se a lei era inválida, mas a
invalidade só poderia ser reconhecida a partir do momento em que fosse
declarada, e como não havia sido declarada, então o magistrado, antes de
aplicar a sanção, teria de dar a norma por recepcionada”; se era cominada
a sanção de nulidade, “os fatos pretéritos serão alcançados pela sentença,
já que se considerará a lei nula ab initio”, e se cominada a sanção de
anulabilidade, “de nada mais adiantaria tal reconhecimento (a não ser para
efeitos de não-recepção), e a lei acaba sendo operante por todo o tempo
em que vigeu”.
Assim, se a Constituição dispõe ex novo em relação às leis préconstitucionais (e também em relação às leis pós-constitucionais), no momento em que entra em vigor e em que se veriﬁca a compatibilidade da
lei pré-constitucional, inicia-se para esta um novo ciclo, com nova origem
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ou novo nascedouro. A partir de então, como nova norma, presume-se
constitucional; logo, os defeitos que possam invalidá-la deverão decorrer
de eventual mutação informal do signiﬁcado da Constituição ou de mutação formal (emenda).
Em suma, basta que a lei pré-constitucional seja existente em relação ao sistema jurídico anterior para se tornar objeto de novação no
momento do surgimento da Constituição. Em nada inﬂui para a ocorrência
da novação o fato de a norma ser inválida no sistema jurídico anterior,
desde que, em relação a esse sistema, da nulidade não se tenha conduzido à inexistência da norma por decisão judicial capaz de lhe retirar
a vigência por desconstituição. Explica-se melhor. Para ser novada, a
lei pré-constitucional necessita: a) ser existente em relação ao sistema
jurídico anterior no momento em que surge uma nova Constituição; b)
se inválida no sistema jurídico anterior, não pode ter assim sido declarada por decisão capaz de lhe retirar a vigência, pois, se isso ocorreu,
a norma não seria dada como objeto passível de ser novado quando do
surgimento da nova Constituição.
No entanto, se a lei pré-constitucional não contava com os requisitos de validade exigidos à época da Constituição pretérita, mas tal
condição não fora reconhecida pelos órgãos competentes para retirar a
norma do sistema até o momento da emergência da nova Constituição,
a invalidade em nada inﬂui para a novação se a lei pré-constitucional
se mostrar materialmente compatível com as novas normas constitucionais.
Assim, sob a égide do novo sistema, a invalidade anterior à
novação pode ser reconhecida por decisão judicial; porém, o efeito
desconstitutivo deve limitar-se a considerar a lei pré-constitucional
nula ab initio no âmbito do sistema jurídico anterior, se a sanção é
de nulidade. Mas, ainda assim, deverá ser admitida como nova norma
no sistema jurídico posterior, porquanto, em relação a este sistema,
quando da promulgação da Constituição, criou-se um novo nascedouro
legislativo desvinculado de qualquer outro termo de origem, já que
houve cumprimento das exigências necessárias para novação legislativa:
existência no sistema jurídico anterior e compatibilidade material com
a nova Constituição. E, se a sanção for de anulabilidade, em que só
surte efeitos a partir de seu reconhecimento por decisão judicial (ou
seja, ex nunc), não há como inﬂuir sobre os efeitos inválidos gerados
no sistema jurídico anterior. Não por efeito de convalidação, mas sim
pelo da transmudação legislativa.
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5.4 NORMAS PRÉ-CONSTITUCIONAIS FORMALMENTE
INCOMPATÍVEIS COM A CONSTITUIÇÃO VIGENTE
Não raramente o Poder Judiciário é instado a decidir sobre a novação ou não de leis pré-constitucionais que guardam incompatibilidades
formais com a Constituição de 1988. Com o desaparecimento de uma
Constituição e o surgimento de uma nova, os requisitos formais de validade das leis são renovados; e devem ser observados para que as leis
possam ser reconhecidas regularmente pertinentes ao novo ordenamento
jurídico. Ocorre que a lei pré-constitucional em relação primeira com
a Constituição superveniente não tem como cumprir regularmente as
regras de produção jurídica contidas nas novas normas constitucionais.
Por esse aspecto, inevitavelmente tais leis constituiriam atos normativos,
ao menos no aspecto formal, incompatíveis como o sistema jurídico
superveniente.
Tal evidência conduziu à conclusão de que refoge ao que se pretende com a racionalização da novação exigir que a lei pré-constitucional
se mantenha formalmente compatível com a Constituição superveniente,
porquanto é dispensada, como corolário da continuidade legislativa, de se
submeter ao novo processo de produção de leis.
O fundamento dessa evidência está no princípio tempus regit actum,
que conduz à distinção de dois efeitos no tempo: “a aprovação da norma
rege-se pela lei constitucional vigente nesse momento; a aplicação da mesma norma tem de respeitar os princípios e normas constitucionais vigentes
no momento em que se efectiva essa mesma aplicação” (CANOTILHO,
1991, p. 1115).
Esse princípio deve ser observado no que respeita ao aspecto formal
das leis pré-constitucionais tendentes a ingressar no novo sistema jurídico inaugurado com a promulgação de uma nova Constituição. De sorte
que não há possibilidade de ﬁscalização da regularidade formal de actos
normativos pré-constitucionais, de acordo com os novos parâmetros da
produção jurídica, pois isso “conduziria à inconstitucionalidade de grande
parte do ordenamento jurídico anterior, mesmo quando, rigorosamente,
as suas normas não estão em contradição com as normas e princípios da
Constituição (materialmente considerados)” (CANOTILHO, 1991, p. 1115).
No fenômeno da novação legislativa, a
[...] compatibilidade é de conteúdo, não de forma. A forma é regida pela
regra tempus regit actum, de modo que é irrelevante para a recepção. O que
importa é o conteúdo: a norma deve ser compatível com as disposições de
fundo da nova Constituição para que possa ser por esta recebida e mantida
em vigor (FERREIRA FILHO, 1990, v. 1, p. 8).
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Na mesma linha de pensamento está Teori Albino Zavascki (2001,
p. 108):
Na aferição da compatibilidade o parâmetro a ser adotado é apenas o
do conteúdo do direito pré-constitucional, e não o da forma de sua criação.
Havendo relação de conformidade material, o direito anterior é recepcionado,
ainda que sua criação tenha ocorrido mediante processo ou por instrumento
legislativo incompatível.

André Ramos Tavares (2006, p. 170) acolhe a conformidade material como determinante para a existência da lei pré-constitucional no
novo sistema jurídico, e propõe “temperamentos com relação ao requisito
formal de validade das leis”, de sorte que “norma anteriormente editada
por meio de lei ou decreto-lei, para cuja matéria atualmente se exija
lei complementar, é recepcionada como se tal fosse” (TAVARES, 2006,
p. 170). Com efeito, a ﬁscalização do direito preexistente deve ocorrer
com base em exame de compatibilidade quanto à dimensão material do
direito infraconstitucional anterior em face da sobrevinda Constituição,
já que, “em princípio, a inconstitucionalidade formal superveniente não
é bastante para autorizar a invalidade da norma” (CLÈVE, 2000, p.
220). O “juízo a ser feito é o da compatibilidade material com a nova
Constituição, não formal ou orgânico” (PALU, 2001, p. 81).
Na Espanha, Eduardo García de Enterría (1985, p. 86) preconiza
em igual sentido, identiﬁcando a não-novação como inconstitucionalidade
superveniente
[...] esa inconstitucionalidad sobrevenida ha de referirse precisamente
a la contradicción con los principios materiales de la Constitución, no a
las reglas formales de elaboración de las Leyes que ésta establece hoy. El
Tribunal Constitucional y la doctrina italiana há precisado [...] El principio
tempus regit actum distribuye racionalmente en el tiempo esos dos efectos:
la aprobación da la Ley se hizo conforme la orden constitucional vigente
los principios constitucionales del ordenamiento que rigen en el momento
en que dicha aplicación tiene lugar.

A problemática ora tratada é pertinente, porquanto a tradição constitucional brasileira, em matéria de leis em âmbito federal, remete ao Congresso
Nacional e ao Presidente da República, em colaboração conjunta, a produção
legislativa. Nesse particular, a sucessão da Constituição de 1967/1969 pela
de 1988 não trouxe mudança, mas ocorreu modiﬁcação na competência do
Presidente da República. “O constituinte houve por bem retirar das mãos
do Presidente da República um instrumento de poder extremamente forte
como era o decreto-lei” (BASTOS, 2002b, p. 587). No modelo legislativo
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atual, o Presidente da República não mais tem legitimidade subjetiva para
a criação de decretos-lei, nem por isso, aqueles criados anteriormente à
Constituição vigente deixam de ser objeto de novação.
Quando da promulgação da Constituição de 1988, a doutrina constitucional tributária se ocupou com vigor desse problema ao enfrentar a
questão da eﬁcácia do Código Tributário Nacional, que foi estatuído pela
Lei n. 5.172, de 25.10.1966, portanto sob a égide da Constituição de
1946. Discutiu-se, à época, se se aplicaria ao referido Código o princípio
da continuidade legislativa. Havia expressiva relutância da doutrina em se
admitir a desconstituição da eﬁcácia dessa lei em razão da incompatibilidade formal com a Constituição de 1988, por não ser lei complementar e
sim lei ordinária. O problema foi solucionado com a aplicação da teoria
da novação legislativa, com a aplicação em relação ao aspecto formal
do princípio tempus regit actum; ou seja, exigiu-se do Código Tributário
Nacional a compatibilidade substancial de suas normas com a nova Constituição. Assim prevaleceu o seguinte entendimento
[...] mas o Código Tributário Nacional (lei ordinária) regulava, por exemplo, a matéria de normas gerais de direito tributário, e se a Constituição de
1967 (como continua fazendo a atual) passou a exigir lei complementar para
regular essa matéria, resulta que o Código Tributário Nacional só pode ser
alterado por lei complementar. Não porque ele seja uma lei complementar,
mas porque a Constituição, agora (desde 15.1.1967) exige lei complementar
para cuidar do assunto (AMARO, 2005, p. 171).

É importante ressaltar que a novação do Código Tributário Nacional
não desnatura seu aspecto formal, vale dizer, não deixa de ser lei ordinária
para se transformar em lei complementar. Essa lei mantém a eﬁcácia ao
ingressar no novo sistema jurídico sem lhe ser exigida compatibilidade
formal, mas apenas material com a Constituição de 1988. Opera-se assim a novação legislativa, ou seja, torna-se lei formal e materialmente
pertinente, mas sem perder a condição de lei ordinária. Roque Antonio
Carrazza (2004, p. 864) se pronuncia nesse sentido, em divergência com
a doutrina tributária mais tradicional:
[...] que a doutrina mais tradicional que, implantados, primeiro em 1967
e, depois, em 1988, novos regimes constitucionais, a lei em exame, mesmo
não tendo sido aprovada com o quorum especial e qualiﬁcado do art. 69 da
Carta Suprema, assumiu, ipso facto, a natureza de lei complementar, por
versar sobre matérias que estão hoje reservadas a esta modalidade de ato
normativo. Data maxima venia, assim não nos parece. A nosso ver, a Lei
n. 5.172/66 continua, sim, sendo formalmente uma simples lei ordinária:
materialmente, entretanto, é lei de cunho nacional.
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Mesmo que a lei pré-constitucional não cumpra os requisitos de
validade ligados à legitimidade subjetiva e procedimental impostos
pela nova Constituição às leis pós-constitucionais, ainda assim pode
ser novada, desde que compatível materialmente com as novas normas
constitucionais.
5.5 FEDERALIZAÇÃO, ESTADUALIZAÇÃO E
MUNICIPALIZAÇÃO DE LEIS PRÉ-CONSTITUCIONAIS
Ainda em relação à incompatibilidade formal da lei pré-constitucional com a Constituição superveniente, outro aspecto deve ser lembrado
como de “cunho mais especulativo do que prático, mas que pode surgir
no âmbito do Estado Federal” (BARROSO, 1999, p. 86). “É o que diz
respeito à superveniência de norma constitucional alterando a regra de
competência para produção legislativa. Vale dizer: transferindo para os
Estados ou Municípios o que antes era federal, ou vice-versa” (BARROSO, 1999, p. 86). É a chamada incompetência legislativa superveniente.
A bem da verdade, não se trata de mera questão especulativa, mas de
“questão grave concernente às competências legislativas e de órgãos
integrantes da estrutura federal no âmbito do controle concentrado”
(MENDES, 2007, p. 68).
Em outras palavras, a questão proposta se refere à lei pré-constitucional, cujo conteúdo elaborado era de competência municipal ou estadual, e, com a nova Constituição, passa a ser da União; ou, ao inverso,
era de competência da União e passa a ser dos Municípios ou Estados.
Além desses casos, pode ocorrer também de a competência, que era dos
Municípios, transferir para os Estados ou vice-versa. Nesses casos, pode
haver a novação legislativa?
Pontes de Miranda (1975, t. 6, p. 66) enfrentou a primeira hipótese – da União para Estados/Municípios e de Estados/Municípios para a
União – da seguinte maneira, lembrando que o jurista entende que o vício
da não-novação se resolve com a revogação:
Sempre que a Constituição dá à União a competência sobre certa matéria
e havia legislação anterior, federal e local, em contradição, a Constituição
ab-rogou ou derrogou a legislação federal ou local, em choque com a regra
jurídica de competência. [...]
Se a legislação, que existia, era só estadual, ou municipal, e a Constituição
tornou de competência legislativa federal a matéria, a superveniência da
Constituição faz contrário à Constituição qualquer ato de aplicação dessa
legislação, no que ela, com a nova regra jurídica de competência, seria
sem sentido. [...]
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Se havia legislação federal e estadual e a competência passou a ser,
tão-só, do Estado-membro, ou do Município, a legislação federal persiste,
estadualizada, ou municipalizada, respectivamente, até que o Estado-membro
ou o Município a ab-rogue, ou derrrogue.

Gilmar Ferreira Mendes (2007, p. 70) também enfrentou o tema
ponderando na mesma linha de entendimento de Pontes de Miranda:
Evidentemente não há cogitar de uma federalização de normas estaduais ou municipais, por força de alteração na regra de competência. Nesse
caso, há de se reconhecer eﬁcácia derrogatória à norma constitucional
que tornou de competência legislativa federal matéria anteriormente afeta
ao âmbito estadual ou municipal. Todavia, se havia legislação federal,
e a matéria passou à esfera de competência estadual ou municipal, o
complexo normativo promulgado pela União subsiste estadualizado ou
municipalizado, até que se proceda à derrogação por lei estadual ou
municipal. É o que parece autorizar o próprio princípio da continuidade
do ordenamento jurídico.

Luís Roberto Barroso (1999, p. 87) compartilha do mesmo entendimento, e ainda o complementa com outro aspecto relevante:
[...] mesmo se transferindo para a União a competência legislativa em
dada matéria, até que esta seja exercida, subsistirá a norma estadual ou
municipal, no âmbito territorial do Estado ou do Município onde já vigia.
Vale dizer: embora não se vá cogitar de federalização da norma estadual
ou local, de modo a estender sua aplicação a outros Estados e Municípios,
o fato é que, no espaço territorial em que ela já valia, continuará valendo,
até ser ab-rogada pela norma federal superveniente.

O entendimento no sentido da novação da lei pré-constitucional na
hipótese de a regra de competência ter sido alterada para atribuir a competência da União para os Estados e os Municípios, dos Estados para os
Municípios, e a não-novação se a regra mudou dos Estados ou Municípios
para a União, como também dos Municípios para os Estados, parece, de
fato, condizente com a indispensabilidade da continuidade legislativa para
evitar a formação de lacunas insuportáveis no processo de sucessão de
ordenamentos.
A alteração da regra constitucional de competência legislativa gera,
quando em conexão com a norma infraconstitucional que a contraria, incompatibilidade material e não formal. Isso porque contraria a organização
federativa do Estado, na qual “atribuir competências à União e aos Estados
signiﬁca capacitá-los para o exercício dos poderes que a cada um incum-
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be nos termos da Constituição” (ALMEIDA, 2005, p. 34). A disposição
organizativa em que se assenta a repartição de competências entre entes
federativos (União, Estados e Municípios) delineia a forma federativa de
Estado preconizada no artigo 60, § 4.º, inciso I, da CF/88, como limite
material imposto ao processo de reforma constitucional, pois resguarda
valor material (federação) incorporado na ordem jurídico-constitucional
vigente. Por essa razão, a lei pré-constitucional que contraria a nova
estrutura federativa fundada com a emergência da nova Constituição incorre numa incompatibilidade de ordem material. Isso induz o raciocínio
à rejeição da novação, porquanto, em via de regra, a incompatibilidade
material é critério impeditivo de ingresso da lei pré-constitucional na nova
ordem jurídica.
Contudo, se a lei pré-constitucional, cujo conteúdo era da competência da União e passa a ser, com a nova Constituição, dos Municípios
ou Estados, não continuar a produzir efeitos, pode gerar lacuna legislativa
insuportável causadora de grave lesão ao princípio constitucional da segurança
jurídica (artigo 5.º, caput, da CF/88), com sérias repercussões sociais em
prejuízo do novo sistema jurídico. De modo que, ponderando-se a lacuna
constitucional em confronto com a não-novação de legislação originariamente editada por ente federativo diverso daquele dado como competente
pelo novo sistema, conclui-se que o vazio legislativo lançado à sorte da
atividade do ente legislativo incumbido da criação da legislação local ou
regional é mais danosa ao sistema jurídico-constitucional superveniente do
que admitir, ainda que momentaneamente, o deferimento continuado da
competência a outro ente da federação, com o aproveitamento do suporte
legislativo preexistente.
O fundamento da novação está justamente no esforço de evitar o
vazio normativo. Considerando que a lei pré-constitucional já incidia sobre
os Estados ou Municípios no sistema jurídico anterior, porquanto era da
competência da União ou dos Estados, e deverá continuar a incidir por
força da competência superveniente dos Estados ou dos Municípios, de
fato se estará preservada com maior vigor a nova estrutura federativa,
dir-se-ia até, toda ordem jurídica constitucional, com a continuidade da
eﬁcácia da lei pré-constitucional, ainda que em desarmonia com a nova
sistemática de repartição de competências. Com isso, é o caso de se admitir a novação legislativa. Ou seja, reconhecer que a legislação federal
continue a produzir efeitos “estadualizada” ou “municipalizada”, enquanto
o ente competente não a revogar.
Essa problemática aproxima o fenômeno da novação legislativa
da moderna idéia de ﬂexibilização do modelo estrutural do federalismo.
Walter Claudius Rothenburg (2005, p. 43) trata do deslocamento de
competência no contexto da federação como “alternativa de se atribuir
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a outro âmbito da federação uma competência não exercida pelo ente
ao qual competisse em primeiro plano exercê-la”. É um meio de ﬂexibilizar a rígida partilha de atribuições entre os entes federados. “Essa
possibilidade revela que o federalismo não se resume a um modelo
estrutural ﬁxo, e sim dinâmico” (ROTHENBURG, 2005, p. 43). É certo
que Walter Claudius analisa o deslocamento de competência como sanção
imposta contra a inadimplência legislativa, para coibir a inatividade do
ente incumbido que “poderá causar o vazio normativo ou executivo
caracterizador de omissão inconstitucional. Daí as propostas de se deferir
a competência a outro ente da federação, enquanto o originariamente
competente não a exercer” (ROTHENBURG, 2005, p. 44). Contudo,
é crível trazer a alternativa de deslocamento para se promover a estadualização e a municipalização de leis pré-constitucionais visando à
colmatação do vazio normativo, em prol da concretização do princípio
constitucional da segurança jurídica no momento de substituição da
Constituição pretérita por outra que altera o modelo de distribuição
de competências.

5.6 NORMAS CONSTITUCIONAIS DE PRINCÍPIO
PROGRAMÁTICO COMO PARÂMETRO DE NOVAÇÃO
No sistema jurídico-constitucional, “tanto princípios como regras
são normas jurídicas” (ROTHENBURG, 2003, p. 49), “porque ambos
dizem o que deve ser” (ALEXY, 2008, p. 87). Vários são os critérios
apontados na doutrina para aclarar a dicotomia das normas constitucionais em regras e princípios, tais como aqueles trabalhados por Humberto
Ávila (2006, p. 40): “caráter hipotético-condicional”; “modo ﬁnal de
aplicação”; “conﬂito normativo”; “natureza da justiﬁcação exigida”;
“comportamento prescrito” e “medida de contribuição para a decisão”;
ou ainda os critérios tratados por Walter Claudius Rothenburg (2003, p.
1): “distinções de natureza”, “distinções formais”, “distinção funcional”,
“distinção quanto à incidência (aplicação), conﬂito (colisão) e concorrência
de princípios”. Nesse esforço doutrinário de distinção entre as regras e
princípios, propostas conceituais surgiram com especial destaque àquela
ofertada por Humberto Ávila (2006, p. 79):
As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente
retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência para
cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada na ﬁnalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes
são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da
descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. Os princípios

controle.indb 156

24/2/2010 16:58:32

EXTENSÃO DO PROBLEMA DA NÃO-NOVAÇÃO: OUTROS ASPECTOS

157

são normas imediatamente ﬁnalísticas, primariamente prospectiva e com
pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação
se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser
promovida e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária
à sua promoção.

Os princípios por se diferenciarem das regras “apresentam-se de
forma diversa, atuam (incidem) diferentemente e desempenham funções
distintas” (ROTHENBURG, 2003, p. 49). De toda a gama de diferenciação,
Humberto Ávila acentua a condição fundamental do princípio na atuação
como normas imediatamente ﬁnalística, porquanto estabelecem um ﬁm a
ser realizado. O “ﬁm estabelece um estado ideal de coisas a ser atingido,
como forma geral para enquadrar os vários conteúdos de um ﬁm” (ÁVILA, 2006, p. 79).
Não destoa da concepção de Robert Alexy (2008, p. 90), para o
qual o “ponto decisivo na distinção entre regras e princípios são normas
que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro
das possibilidades jurídicas e fáticas existentes”. Isso signiﬁca que, para
o jurista alemão, “a distinção entre regras e princípios é uma distinção
qualitativa, e não uma distinção de grau” (ALEXY, 2008, p. 91). De tal
sorte que, para Alexy (2008, p. 91):
Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que
são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo
fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das
possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. [...] Já
as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se
uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige;
nem mais, nem menos.

Por essa razão, é correto aﬁrmar que os princípios são abertos,
valorativos, e demandam esforço juridicamente concretizador, que traduz
medida judicial indeclinável dos juízes (CANOTILHO, 2003, p. 1197).
Os princípios e os valores se relacionam, mas não se confundem; a bem
da verdade, os princípios são “manifestação primeira dos valores constitucionais” (ROTHENBURG, 2003, p. 65). “Os princípios relacionam-se aos
valores na medida em que o estabelecimento de ﬁns implica qualiﬁcação
positiva de um estado de coisas que se quer promover” (ÁVILA, 2006, p.
80). Situam-se no plano deontológico, por estabelecer a obrigatoriedade de
condutas necessárias, diferentemente dos valores que estão no axiológico,
por apenas atribuir qualidade positiva a determinado elemento. Assim, os
princípios constituem espécie, ao lado das regras, de normas jurídicas, já
os valores não se enquadram propriamente na condição de normas jurí-
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dicas, mas atribuem qualidade ao sistema jurídico-constitucional, e são
acolhidos e enunciados por determinadas normas jurídicas com propósito
de implementação concreta.
A partir dessa perspectiva, surge questão interessante quanto
às normas constitucionais de princípios programáticos, no campo da
novação. São elas capazes de provocar a não-novação da norma préconstitucional?
Essa pergunta é relevante ao se evidenciar que a Constituição de
1988 é dotada de conteúdo social signiﬁcativo, sendo exemplo destacado
de uma constituição-dirigente, “enquanto deﬁne ﬁns e programas de ação
futura no sentido de orientação social democrática” (SILVA, J. A., 2003,
p. 137). Assim, a superação de uma Constituição por outra, vale dizer,
a sucessão de sistemas jurídicos, implica, ainda que não exista ruptura
revolucionária, novos compromissos políticos e sociais. São resultantes
do cotejo das reivindicações populares de justiça social, e são traduzidos
no texto supremo como esquemas genéricos ou programas de ação. Esses
programas prescrevem ﬁns mais ou menos especíﬁcos e outros especíﬁcos
e com linhas gerais estabelecidas, para serem desenvolvidos paulatinamente
pela atividade dos Poderes Públicos, especialmente a legislativa ordinária,
nas relações econômicas, sociais e políticas.
Essa evidência foi observada quando da suplantação da Constituição de 1967/69 pela de 1988. Em relação à anterior, quanto ao conteúdo social, a Constituição vigente é mais progressista, na medida em
que “deu um largo passo no sentido da democracia social” (SILVA, J.
A., 2003, p. 146). A própria elaboração desta Constituição se deu em
conjuntura político-social fundamentalmente diferente, a começar pelo
corpo eleitoral no País: 69 milhões de votantes se habilitaram ao pleito
de novembro de 1986 (TÁCITO, 2003, p. 1). Houve ambiente de maior
discussão dos eventos ligados à preparação do texto constitucional pela
atuação signiﬁcativa dos meios de comunicação – da televisão, do rádio
e dos jornais. Isso resultou na presença marcante do povo e da valoração
da cidadania e da soberania popular. Em conseqüência, ampliou-se o rol
dos direitos fundamentais. Na Constituição, eles receberam título próprio
que se desdobra em capítulos dedicados sucessivamente aos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos, aos Direitos Sociais e aos Direitos Políticos. “Reﬂetindo a reação contra a anterior experiência autoritária de
governo, a Assembléia Constituinte traduz, em normas programáticas, o
anseio de atendimento a aspirações populares da liberdade e de justiça
social” (TÁCITO, 2003, p. 25).
Assim, na sucessão do sistema jurídico existente à época da Constituição de 1967/1969 para o sistema atual, as normas programáticas assumem, enquanto parâmetro de novação, papel importante na continuidade
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legislativa, quando o propósito em vista traduz implementação e realização
de novos programas de ação, seja para novação ou não-novação de norma pré-constitucional, conforme seja compatível ou não com os novos
anseios sociais.
Na Itália, houve amplo debate na doutrina a respeito das relações
entre as normas constitucionais programáticas e as leis pré-constitucionais,
justamente na ocasião da transição do regime fascista para o republicano. O
“problema, lá, tornou-se agudo, visto que vigia, antes, uma ordem jurídica
fascista, impregnada de normas despóticas, que, de pronto, se revelaram
incompatíveis com a ordem instaurada pela Constituição de 1.º de janeiro
de 1948” (SILVA, J. A., 2003, p. 161). Na ocasião, no calor do debate,
culminou na primeira decisão (Sentença n. 1, de 1956) da Corte Constitucional italiana. Até então o controle de constitucionalidade era exercido
pela jurisdição ordinária, inclusive no que se referia à incompatibilidade
entre norma pré-constitucional e a Constituição vigente. Contudo, nesta
primeira decisão, reconheceu-se a competência da Corte Constitucional
para decidir sobre a legitimidade constitucional de leis pré-constitucionais
e pós-constitucionais:
[...] la distinción entre normas preceptivas y normas programáticas y/o
de principio carecía de cualquier relevancia práctica en las contorversias
de legitimidad constitucional de las leyes: una ley es inconstitucional no
solo cuando contradice directamente una norma preceptiva, sino también
cuando entra en conﬂicto con un principio o con una norma programática
(GUASTINI, 2005, p. 60).

Essa decisão marcou a superação de entendimento até então praticado na jurisprudência italiana. Vigia a idéia de que os princípios
programáticos constituíam normas programas dotadas de abstratividade
e dirigidas tão-somente ao legislador. Eram, pois, inaplicáveis aos juízes
enquanto inexistentes as leis necessárias para promover a conformação ou
a concretização de tais normas. Ou seja, eram normas dotadas de baixa
ou nenhuma eﬁcácia e aplicabilidade. Assim, conduziam o pensamento
ao reconhecimento da incapacidade de provocar a ilegitimidade constitucional de leis pré-constitucionais incompatíveis com a Constituição.
Além disso, na maior parte dos casos, os juízes singulares, até então
os únicos competentes para tanto, resolviam os conﬂitos entre a nova
Constituição e as normas pré-constitucionais “no como una relación entre
normas superiores y normas inferiores en la jerarquía de las funtes, sino
más bien como una relación entre normas promulgadas en momentos
distintos” (GUASTINI, 2005, p. 60).
No direito brasileiro, não se tem notícia da existência de debate árduo
e marcante na doutrina e nos tribunais acerca da questão da atribuição de
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eﬁcácia desconstitutiva das normas pré-constitucionais às normas constitucionais de princípios programáticos. Mas se observa que a orientação do
Supremo Tribunal Federal não é diferente daquela ao ﬁnal formulada pela
Corte italiana no que tange ao reconhecimento da condição de paradigma
de novação às normas constitucionais programáticas. O fato de as Constituições elevarem determinados “princípios gerais à categoria de direitos
constitucionais – e direitos constitucionais fundamentais – os coloca em
situação de tal preeminência que toda a legislação ordinária – pretérita
ou futura – com eles se deverá indubitavelmente conformar” (SILVA, L.,
1955, p. 61-5), de sorte que:
O conﬂito entre a legislação ordinária e a Constituição nova pode-se dar
não só com relação às normas designadamente dispositivas, mas também
com as declarações de princípio, com as disposições de caráter geral, ditas
normas programáticas. A inserção destas no corpo da Constituição as eleva
à categoria de direito constitucional positivo, como tal impondo-as a todos,
inclusive ao legislador (SILVA, L., 1955, p. 61-5).

Parece não haver dúvida de que as normas constitucionais de princípios programáticos têm capacidade de levar à não-novação de normas
pré-constitucionais. Toda norma constitucional constitui paradigma de
novação, pois veicula uma vontade constitucional a ser concretizada,
ainda que se trate de norma de eﬁcácia contida ou de eﬁcácia limitada. O paradigma de novação é a Constituição na totalidade e não em
fragmentos. Nesse particular, José Afonso da Silva (2003, p. 163) está
com a razão ao aﬁrmar que “do ponto de vista da eﬁcácia das normas
programáticas em relação às leis precedentes, pouco importa dizer se
há inconstitucionalidade pura e simples, se há revogação pura e simples ou se há revogação por inconstitucionalidade”. O fato é que essa
“incompatibilidade entre a legislação ou atos normativos e a nova Carta
pode dar-se mesmo apenas relativamente às normas programáticas, já
que são constitucionais também e produzem seus efeitos” (DINIZ, M.
H., 2006, p. 48).

5.7 INCOMPATIBILIDADE MEDIATA OU INDIRETA DA
LEI PRÉ-CONSTITUCIONAL COM A CONSTITUIÇÃO
SUPERVENIENTE
Na teoria da inconstitucionalidade das leis, está cristalizada a restrição da “questão da inconstitucionalidade legislativa à incompatibilidade
direta e imediata entre a lei e a Constituição” (RAMOS, 1994, p. 64).
Esse entendimento exprime uma solução ao problema:
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[...] se a relação de inconstitucionalidade pode instaurar-se mediante a
interposição de outro ato legislativo entre a Constituição-parâmetro e a leiobjeto, de modo que a desconformidade existirá diretamente entre a lei e
o ato interposto e indiretamente com referência às normas constitucionais
que lhe dão suporte (RAMOS, 1994, p. 64).

A questão é doutrinariamente conhecida como “inconstitucionalidade
mediata ou indireta”, e converge na diferenciação entre inconstitucionalidade e ilegalidade:
A denominada “inconstitucionalidade mediata ou indireta” é antes uma
questão de ilegalidade, ou de invalidade por infração de dispositivo infralegal, inconfundíveis com a noção rigorosa de inconstitucionalidade porque,
admitindo-se o contrário, todas as questões de invalidade normativa seriam
questões constitucionais (NEVES, 1988, p. 72).

Esse problema lida com a restrição do conceito de inconstitucionalidade. Inegavelmente sendo a Constituição a base da ordem jurídica e
o fundamento último de validade de todos os atos normativos, todas as
violações normativas seriam reduzíveis a uma questão de inconstitucionalidade, num sentido amplíssimo (TAVARES, 2006, p. 190). A infração
aos fundamentos de validade de uma norma infraconstitucional pode
resultar em violação indireta de norma hierarquicamente superior àquela
violada diretamente, até se alcançar a Constituição. Assim, a qualiﬁcação
da violação indireta com a mesma intensidade e a mesma extensão sobre
infrações diretamente provocadas à Constituição resultaria numa elasticidade do conceito de inconstitucionalidade. Contudo, a inconstitucionalidade “não suporta tamanha elasticidade conceitual, sob pena de tornar-se
imprestável o conceito, perdendo uma utilidade mínima que justiﬁque sua
abordagem especíﬁca” (TAVARES, 2006, p. 190). Nesse sentido pondera
Jorge Miranda (2003, p. 482):
Certo, a Constituição é a base da ordem jurídica, o fulcro das suas
energias, o fundamento último da actividade do Estado. Estatuto deﬁnidor
da vida pública, o ordenamento estadual vai entroncar nas suas regras e
nos seus princípios; e, assim como as leis anteriores recebem da Constituição a possibilidade de subsistir, os actos posteriores não podem, directa
ou indirectamente, opor-se aos seus comandos. Mas disto não decorre que
se projecte com a mesma intensidade e a mesma extensão sobre todos os
actos, nem que qualquer desarmonia se traduza em inconstitucionalidade
relevante para efeito de argüição.

Advertências desse jaez conduziram a doutrina constitucional à
restrição do conceito de inconstitucionalidade, localizando-o apenas
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no “problema de relação intrassistemática imediata entre norma constitucional e norma infraconstitucional” (NEVES, 1988, p. 73). Dessa
premissa se chega à conclusão de que a “invalidade (ou a ineﬁcácia)
dos actos jurídico-públicos não se esgota toda em inconstitucionalidade”
(MIRANDA, J., 2003, p. 483). Se a violação de norma infraconstitucional recai sobre norma de natureza não constitucional, ou seja, de
escalão inferior a esta, o resultado é a ilegalidade caracterizada, na
expressão cunhada pelo Ministro Sepúlveda Pertence, na ADIn-MC
n. 2.535, julgada em 19.12.2001, como inconstitucionalidade reﬂexa:
“Tem-se inconstitucionalidade reﬂexa – a cuja veriﬁcação não se presta a ação direta – quando o vício de ilegalidade irrogado a um ato
normativo é desrespeito à Lei Fundamental por haver violado norma
infraconstitucional interposta”.
Portanto, a jurisprudência da Corte Suprema ﬁrmou entendimento
de que, para conﬁguração rigorosa da inconstitucionalidade, reserva-se
tão-somente a relação de incompatibilidade ou desconformidade entre
“a lei e a Constituição, numa relação direta, sem que ocorra qualquer
intermediação de outros atos jurídicos entre ambas, e que coloque à
norma-objeto outro padrão (intermediário) de validade” (TAVARES, 2006,
p. 190). Certo que o ato normativo deve apresentar: “a) coeﬁciente de
generalidade abstrata; b) autonomia jurídica; c) impessoalidade; e d) eﬁcácia vinculante das prescrições dele constantes” (MARTINS; MENDES,
2005, p. 125), conforme decidido nas ADIn-MC n. 2.057 e n. 2.006,
ambas da relatoria do Ministro Maurício Corrêa, julgadas respectivamente
em 9.12.1999 e 1.12.2000, na ADIn n. 587, relator Ministro Celso de
Mello, julgada em 7.11.1991).
Para efeito de argüição e reconhecimento pelos órgãos competentes,
exige-se que o ato normativo pré-constitucional e a Constituição estejam
numa relação direta e imediata, sem que ocorra qualquer intermediação
de outros atos jurídicos? O problema do vício da não-novação situa-se
no plano da existência. A incompatibilidade entre a lei pré-constitucional
e a Constituição sobrevinda não se qualiﬁca rigorosamente como inconstitucionalidade, mas sim inexistência normativa. Nesse caso, somente a
Constituição pode ser o parâmetro de novação, porquanto somente ela
funciona como critério de pertença da lei pré-constitucional no sistema
jurídico superveniente. Todas as leis e atos normativos pré-constitucionais só terão “continuidade” se novados, e, para tanto, devem guardar
compatibilidade material com a nova Constituição. Não atendida essa
condição, a lei ou ato normativo pré-constitucional não é novado, logo,
não ingressa no novo sistema jurídico, reputando-se em não-norma.
Portanto, a novação não opera no âmbito da relação de legalidade, em
que implica a relação internormativa entre normas não constitucionais,
somente na conexão normativa vertical. De sorte que, para novar-se,
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qualquer lei ou ato normativo pré-constitucional põe-se necessariamente
em relação direta com a Constituição, ainda que, por força da ordem
de hierárquica normativa, entre a norma e a Constituição exista a interposição normativa.
Até o presente momento a pesquisa se ocupa do fenômeno da novação sem considerar a Constituição, enquanto parâmetro de novação,
em sua dinamicidade; porém, no capítulo seguinte esta será a preocupação central.
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Capítulo

6

NOVAÇÃO LEGISLATIVA
NO CONTEXTO DA MUTAÇÃO
CONSTITUCIONAL
Sumário: 6.1 Mutação constitucional: lei pré-constitucional diante
da Constituição mutada – 6.2 Mutação constitucional formal e seus
limites – 6.3 Interpretação evolutiva da Constituição – 6.4 Ação da
mutação constitucional formal e informal sobre a lei pré-constitucional
novada: incompatibilidade constitucional superveniente – 6.5 Ação da
mutação constitucional formal e informal sobre a lei pré-constitucional
não novada.

6.1 MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL: LEI PRÉ-CONSTITUCIONAL
DIANTE DA CONSTITUIÇÃO MUTADA
A novação encontra campo de ação nos momentos de vicissitudes
constitucionais – expressão utilizada para designar “quaisquer eventos que
se projectem sobre a subsistência da Constituição ou de algumas das suas
normas” (MIRANDA, J., 2003, p. 390), conceito mais lato ou vago das
modiﬁcações da Constituição.
Quando da promulgação da Constituição, as leis pré-constitucionais
existentes no sistema jurídico anterior subsistem novadas se preenchido o
critério de compatibilidade material com as novas regras e princípios constitucionais. Se compatível, opera-se a novação, e assim a lei pré-constitucional
ingressa no sistema e nele permanece validamente e assim continua a
produzir efeitos. Porém, uma vez compatível, não necessariamente assim
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estará ao longo da subsistência da ordem jurídico-constitucional (parâmetro de novação). A cada processo de mutação, as leis pré-constitucionais
devem compatibilizar-se com a nova feição constitucional em obediência à
supremacia constitucional. Assim, o estado de compatibilidade da lei préconstitucional com a Constituição, veriﬁcado no momento da promulgação
desta, está suscetível às vicissitudes constitucionais.
A experiência constitucional consolidou a idéia de Constituição
não eterna, no sentido de que não só porque pode perdurar momentaneamente, como também enquanto perdurar suas normas estão suscetíveis
às constantes alterações formais ou materiais. As Constituições são mutáveis por natureza (SILVA, J. A., 2007a, p. 279), máxima que já era
extraível do artigo 28, da Constituição francesa de 1793: “Un pueple a
toujours le droit de revoir, de réformer et de changer as Constitucion.
Une génération ne peut assejettir à ses lois les générations futures”.
Georg Jellinek perceptivo a essa evidência aﬁrma que “la stabilità delle
Leggi Fondamentali non è superiore a quella delle altre” (2004, p. 17).
A dinamicidade da vida sociocultural impõe intenso e contínuo processo
dialético de transformação das leis, e a Constituição não escapa a essa
necessidade, a ﬁm de que o dever-ser constitucional esteja, na medida
do possível, em consonância com o ser social. Não paira controvérsia
na doutrina de que a preservação e a efetiva concretização das normas
constitucionais dependem da estabilidade da Constituição que se obtém
não com a eternização, mas com a mutação; a “modiﬁcabilidade da
Constituição constitui mesmo uma garantia de sua permanência e durabilidade” (SILVA, J. A., 2007a, p. 280).
Só assim a Constituição não será meramente um texto formalmente
vigente, mas atualizado e adequado à realidade social em determinado
tempo e espaço; logo, mais eﬁcaz na imposição dos limites à ação do poder público, na garantia dos direitos fundamentais e na implementação de
seus objetivos fundamentais. A “imutabilidade constitucional, tese absurda,
colide com a vida, que é mudança, movimento, renovação, progresso, rotatividade” (BONAVIDES, 2003, p. 196). Com efeito, “estabilidade, todavia,
não signiﬁca imutabilidade” (FERRAZ, 1986, p. 5). Peter Häberle (2003,
p. 140) reconhece na mutação constitucional a capacidade de promover
a adequação da Constituição-lei à realidade vigente, e assim adaptar-se
aos processos evolutivos já concretamente vivenciados, como também de
introduzir na Constituição esses processos idealmente elaborados.
A instabilidade constitucional não advém da mutação, mas sim
do descompasso, da desarmonia entre a Constituição-lei e os fatores da
realidade cultural vivenciada pela sociedade. Efeito desse hiato é o esvaziamento do conteúdo constitucional com a “prevalência das práticas políticas desvinculadas dos limites impostos pelo ordenamento constitucional,
como freqüentemente ocorre na América Latina” (SILVA, J. A., 2007a, p.
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251). Com isso, a Constituição é juridicamente existente, mas carece de
efetividade, pois suas normas e a realidade existencial não se adaptam,
postando-se lado a lado sem conexão dialética. Por isso, a “modiﬁcação
das Constituições é um fenômeno inelutável da vida jurídica, imposta pela
tensão com a realidade constitucional e pela necessidade de efectividade
que as tem de marcar” (MIRANDA, J., 2003, p. 389).
Ainda que rígida, a Constituição deve ser modiﬁcada. A rigidez e a
mobilidade não são uma questão alternativa, pois ambas são “por causa da
tarefa da Constituição, necessárias [...], porque somente elas possibilitam
satisfazer a transformação histórica e a diferenciabilidade das condições
de vida” (HESSE, 1998, p. 45). Daí a rigidez constituir mecanismo de
preservação da estabilidade da estrutura política e social dominante no
País, sem implicar imutabilidade do texto constitucional.
A bem da verdade, a rigidez constitucional de nada vale se não acompanhada de mecanismos hábeis para promover a adequação institucional da
vida coletiva. E isso só ocorre com transformação contínua e progressiva
para adequação da Constituição à realidade social, política e econômica.
É certo, assim, reconhecer que “estabilidade e mudança são componentes
necessários do conceito de rigidez constitucional” (FERRAZ, 1986, p.
6). Portanto, sem a mutação não se atualiza e, por conseguinte, não se
concretiza a Constituição. Assim, quando se faz alusão à transformação
constitucional, o que está em questão é o processo de acomodação das
normas constitucionais à realidade e aos valores mutáveis no transcurso
da história de um país.
Há tradicionalmente duas formas de mutação constitucional, aqui
denominadas formal e informal. A primeira consiste no processo de
modiﬁcação constitucional regulado no próprio texto da Constituição; e
a segunda compreende a alteração, não do texto da norma, mas do seu
conteúdo semântico, do signiﬁcado do programa e do âmbito da norma,
por meio da interpretação judicial, dos costumes ou das leis. A teoria tradicional de Georg Jellinek (2004, p. 18) trata dessa dicotômica maneira
de transformação constitucional:
Dirò pertanto che per riforma della Costituzione intendo la modiﬁca dei
testi costituzionali causata da azioni volontarie e intenzionali, mentre per
mutamento della Costituzione mi riferisco allà modiﬁca che lascia indenne
il texto, senza cambiarlo dal punto di vista formale, per causa di fatti che
non necessariamente sono accompagnari dall’intenzione o dalla coscienza
di tale cambiamento.

Porém, assim o faz, aplicando-a de forma ampla, causando certa
incompatibilidade com a concepção de rigidez constitucional. Isso porque
não estabelece limites à ação modiﬁcativa da Constituição, com isso admite
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interpretações modiﬁcativas da Constituição a ela contrárias promovidas
pelo parlamento, administração e tribunais, “sob o argumento de que o
que parece, num momento inconstitucional emerge mais tarde conforme
a Constituição” (SILVA, J. A., 2007a, p. 283), porquanto “as mutações
constitucionais se produzem por necessidades públicas” (SILVA, J. A.,
2007a, p. 283).
Para Konrad Hesse (1998, p. 51), a mutação constitucional é limitada.
O conteúdo da norma constitucional não pode ultrapassar os contornos
exigidos à conduta humana pelo programa da norma. Se realizado em
contradição às exigências da norma, o conteúdo se distancia da realidade
constitucional. “A realização de normas constitucionais deve, sem dúvida,
inevitavelmente, em parte mais, em parte menos, ﬁcar atrás das exigências
que essas normas fazem à conduta humana” (HESSE, 1998, p. 51). Ou seja,
a mutação constitucional jamais pode ofender o texto da Constituição, que
oferece uma função limitadora que “tem precisamente o escopo de impedir
o surgimento de realidades políticas contrapostas aos direitos do povo”
(SILVA, J. A., 2007a, p. 284). De sorte que se torna inaceitável a teoria
tradicional das mutações constitucionais, no ponto em que não distingue
como alterações aceitáveis e não aceitáveis respectivamente as que não
contrariam e as que contrariam o texto da norma constitucional:
A expressão mutação constitucional é reservada somente para todo e
qualquer processo que altere ou modiﬁque o sentido, o signiﬁcado e o
alcance da Constituição sem contrariá-la; as modalidades de processos
que introduzem alteração constitucional, contrariando a Constituição,
ultrapassando os limites constitucionais ﬁxados pelas normas, enﬁm, as
alterações inconstitucionais são designadas por mutações inconstitucionais
(FERRAZ, 1986, p. 10).

Observa-se aprofundamento no estudo da mutação constitucional
desde a teoria clássica de Laband e Jellinek. A doutrina constitucional não
se contenta com tipologia genérica, e até um pouco vaga, das formas de
transformação constitucional. Tipologia que envolve apenas o critério do
modo como se produz a alteração constitucional, ou seja, se por via de
processo formal ou informal. Há preocupação em trabalhar classiﬁcação
mais detalhada das modiﬁcações das Constituições, tomando em conta o
que Jorge Miranda (2003, p. 390) denomina “vicissitudes constitucionais”,
por ele assim identiﬁcadas: quanto ao modo, quanto ao objeto, quanto ao
alcance, quanto às conseqüências sobre a ordem constitucional, quanto à
duração dos efeitos.
A conjugação de todas as vicissitudes constitucionais acaba por criar
quadro bastante complexo, o que provoca uma tipologia das modalidades de
modiﬁcação constitucional vasta, gerando, entre os doutrinadores, esquema
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de combinações não muito uniformes. Jorge Miranda (2003, p. 392) elabora complexo esquema de combinações, das quais emergem as seguintes
vicissitudes constitucionais: a revisão constitucional; a derrogação constitucional; o costume constitucional; a interpretação evolutiva da Constituição;
a revisão indireta; a revolução; a ruptura não revolucionária; a transição
constitucional; e a suspensão (parcial) da Constituição. Essa combinação
é muito semelhante àquela promovida por Giuseppe de Vergottini (2004,
p. 164) para identiﬁcar as formas de mutação constitucional.
Outros doutrinadores, como Anna Cândida da Cunha Ferraz (1986, p.
13), adotam, em essência, a classiﬁcação formulada por Biscaretti di Rufﬁa
que reúne os processos de mutação constitucional mais freqüentemente
apontados pela doutrina, quais sejam: reforma constitucional; mutação
informal por interpretação constitucional, em suas várias modalidades,
como legislativa, judicial e administrativa; usos e costumes constitucionais;
e, como processo anômalos de mudança da Constituição, as mutações
inconstitucionais. Já José Afonso da Silva (2007a, p. 288) discute as
mutações constitucionais provenientes: a) dos atos de complementação
constitucional; b) da interpretação e da construção constitucionais; c) das
práticas político-sociais convertidas em convenções constitucionais.
Neste tópico, o objeto de análise serão as vicissitudes da mutação
constitucional provenientes: a) de processo formal resultante de alteração
parcial do texto constitucional brasileiro que não colide com a integridade e continuidade da Constituição de 1988; b) de processo informal
por meio de interpretação constitucional, que resulta na alteração não
do texto constitucional, mas do conteúdo semântico, sem provocar contrariedade à Constituição, vale dizer, numa perspectiva de interpretação
evolutiva da Constituição.
Não se trata, longe disso, de negar outras formas válidas de mutação
constitucional, até porque se incorreria em impropriedade técnica. O corte
proposto atende a uma opção metodológica, porquanto o propósito deste
tópico é o de buscar fundamentos constitucionais da inter-relação entre a
mutação constitucional e a novação, para solução de problemas práticos
envolvendo as duas formas de mutação acima indicadas.
6.2 MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL FORMAL E SEUS
LIMITES
A mutação formal “consiste na revisão formal do compromisso político,
acompanhada da alteração do próprio texto constitucional” (CANOTILHO,
2003, p. 1228). É a modiﬁcação da Constituição que se promove por
processo institucionalizado por ela mesma ou em decorrência implícita do
sistema de órgãos e atos jurídico-constitucionais. Na mutação formal, as
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alterações incidem diretamente no próprio texto constitucional, e se efetivam
“mediante técnicas de modiﬁcação dos textos constitucionais por via de
atuação voluntária e deliberada de certos órgãos, mediante determinadas
formalidades, estabelecidas na própria Constituição” (SILVA, J. A., 2007a,
p. 282), que promovem a reforma, emenda ou revisão constitucional. A
expressão reforma deve ser empregada em sentido genérico, para abranger
a emenda e a revisão, com signiﬁcação distinta: a emenda constitucional
consistiria em acréscimo de dispositivos, supressão ou alteração de outros,
mudanças pontuais; enquanto a revisão constitucional suporta, modiﬁcações mais amplas, mais profundas, do texto constitucional (SILVA, J. A.,
2007a, p. 243).
O processo formal de alteração da Constituição encerra “uma ﬁnalidade de auto-regeneração e autoconservação” (MIRANDA, J., 2003, p.
392). Autorregeneração, pois atua como instrumento de adequação entre
a realidade jurídica e a realidade político-social vigente; e autoconservação na medida em que, havendo adequação das normas constitucionais à
realidade, a reforma constitucional propicia a conservação normativa da
Constituição e assim a continuidade jurídica do Estado.
No direito brasileiro, a reforma constitucional por emendas ocorre
por meio de processo institucionalizado para produção de novas normas
constitucionais previsto no artigo 60 da CF/88. Só pode ser deﬂagrado, em
âmbito federal, mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República e de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da
Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus
membros. A proposta deve ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambas, três quintos dos votos dos respectivos membros. Nesse particular,
o atual sistema difere do anterior, que previa a discussão e votação de
emenda em sessão conjunta das duas Casas (artigo 48 da CF/69). Uma
vez aprovada, é promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
O poder de reforma constitucional é inquestionavelmente limitado. O
órgão do poder de reforma (Congresso Nacional) deve atuar nos estritos
termos estatuídos na Constituição. A doutrina costuma distinguir três grupos
de limitações ao poder reformador: temporais, circunstanciais e materiais
(explícitas e implícitas) (FERREIRA FILHO, 2007, p. 29).
A Constituição de 1988 impõe limites circunstanciais ao poder
constituinte reformador, encontradas na vedação de emendas na vigência
de intervenção federal, de estado de sítio ou de estado de defesa (artigo
60, §1.º), além da previsão de uma revisão constitucional decorrido cinco
anos de vigência, o que se operou em 1993. A atual Constituição não
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estabelece tempo certo durante o qual podem ser apresentadas emendas;
logo, inexistem as limitações temporais (SILVA, J. A., 2005, p. 440).
A Constituição de 1988 também estabelece limites de ordem material
à reforma constitucional. São limites que impedem o alcance do poder de
reforma a determinados dispositivos constitucionais que não podem ser
objeto de emenda constitucional. É um mecanismo destinado a assegurar
“la permanencia del núcleo esencial” (VERGOTINNI, 2004, p. 164) ou
do “núcleo imodiﬁcável” (SILVA, J. A., 2005, p. 441) da Constituição,
como forma de promover relativa imutabilidade do texto constitucional.
Por isso, entende-se que as limitações materiais registradas na Constituição
atuam para proibir a abolição do instituto; quer dizer, a eliminação ou
supressão. “Não veda que o seu regime (modo e condições de exercício),
seja modiﬁcado, desde que – evidentemente – isto não leve a negar o seu
conteúdo essencial” (FERREIRA FILHO, 2007, p. 30), tal como pronunciou
o Ministro Sepúlveda Pertence na ADC n. 2.024-DF:
As limitações materiais ao poder constituinte de reforma, que o art. 60,
parágrafo 4.º da Lei Fundamental enumera, não signiﬁcam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas
a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação
nelas se protege.

Os limites materiais são explícitos e implícitos. Os explícitos
compreendem as matérias, ou conteúdos, expressamente excluídos da
incidência do poder de emenda – as chamadas cláusulas pétreas. Estão,
no atual texto constitucional brasileiro, expressadas no §4.º, do artigo 60,
e dizem respeito ao conteúdo das emendas que não podem ser tendentes
a abolir, o que implica vedação à pretensão de modiﬁcar qualquer elemento conceitual: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto,
universal e periódico, a separação dos Poderes, e os direitos e garantias
individuais. Já as limitações implícitas são limites existentes ao poder
constituinte derivado “contidos em preceitos diversos dos que tratam da
revisão e a existência de limites decorrentes de princípios constitucionais e do regime e da forma de governo consagrados na Constituição”
(MIRANDA, J., 2003, p. 412). São limitações tácitas provenientes dos
princípios da Constituição, e são basicamente aquelas que se referem à
“extensão da reforma, à modiﬁcação do processo mesmo de revisão e
a uma eventual substituição dos poder constituinte derivado pelo poder
constituinte originário” (BONAVIDES, 2003, p. 202).
A Constituição de 1988 já sofreu inúmeras emendas, além de uma
revisão constitucional que lhe introduziu seis modiﬁcações no processo
de revisão instaurado nos termos do artigo 3.º do ADCT. As alterações
são demasiado freqüentes e se acumulam de forma preocupante para um
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período de pouco mais de vinte anos de vigência. Escapa aos propósitos
deste trabalho, estabelecer um balanço crítico das reformas constitucionais
até então na Constituição de 1988, mas vale ao menos trazer a advertência
de José Afonso da Silva (2007a, p. 269) a respeito:
[...] se é certo que as Constituições não podem ter-se como eternas,
também se há de reconhecer que não podem ser transformadas num boneco
de cera nas mãos de cada detentor do poder, que pode torcê-lo e moldá-lo
em qualquer forma que lhe apraz.

6.3 INTERPRETAÇÃO EVOLUTIVA DA CONSTITUIÇÃO
A mutação constitucional informal consiste na “revisão informal do
compromisso político formalmente plasmado na constituição sem alteração
do texto constitucional” (CANOTILHO, 2003, p. 1228). Numa perspectiva
mais analítica, José Afonso da Silva (2007a, p. 283) conceitua a mutação
informal como
[...] mudanças não-formais que se operam no correr da história de uma
Constituição, sem alterar o enunciado formal, sem mudar a legra do texto.
Segundo a doutrina tradicional, isso se dá por força da modiﬁcação das
tradições, da adequação político-social, dos costumes, de alteração empírica e sociológica, pela interpretação, e pelo ordenamento de estatutos que
afetam a estrutura orgânica do Estado.

Por meio da interpretação constitucional, os fatores de transformação são variados, provenientes da realidade social sobre a qual a norma
se acomoda: ideologias políticas, culturais e econômicas dominantes em
determinado momento histórico. Constituem condições da realidade que
integram o âmbito da norma, recortadas em sua estrutura básica para ser
determinada como parte material co-prescritiva do programa da norma.
No esforço de concretização da norma constitucional, o âmbito da norma
está sujeito às alterações históricas e, com isso, “podem os resultados
da concretização da norma modiﬁcar-se, embora o texto da norma (e,
com isso, no essencial, o ‘programa da norma’) ﬁque idêntico” (HESSE,
1998, p. 51).
Essa perspectiva de processo contínuo de admissão de novas realidades constitucionais sem alteração do texto da Constituição coaduna com a
idéia de mudança (informal) evolutiva do signiﬁcado de uma Constituição
(TAVARES, 2006, p. 244); ou construção constitucional que “é uma forma
de interpretação fecunda na medida em que, partindo de uma compreensão
sistemática de princípios e normas constitucionais, constrói instituições
explicitamente não previstas” (SILVA, J. A., 2007a, p. 293).
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A interpretação constitucional evolutiva desempenha importante papel
de atualização e preservação da compreensão e efetividade da Constituição. Concilia-se com a idéia de Constituição como “um organismo vivo,
sempre em movimento como a própria vida, e está sujeita à dinamicidade
da realidade que jamais pode ser captada através de fórmulas ﬁxas” (MIRANDA, J., 2003, p. 395). Ademais, mostra-se extremamente adequada
às Constituições que, como a brasileira, contemplam em si ﬁnalidades
distintas, cuja preferência por uma ou outra implica uma escolha que
pertence ao momento histórico vivido (TAVARES, 2006, p. 85), escolha
essa exercitada por meio da interpretação constitucional dotada de métodos
e regras sistematizados pela hermenêutica jurídica.
Nesse contexto, Peter Häberle analisa aspecto de extrema relevância
para as pretensões funcionais e ﬁnalistas da interpretação constitucional
de promover a constante adaptação da Constituição à realidade mutável,
numa perspectiva socioconstitucional. Aspecto que procura localizar os
participantes (aqueles grupos concretos de pessoas que formam o espaço
público) que devem intervir na interpretação constitucional.
A percepção de Häberle identiﬁca um estágio da teoria da interpretação
constitucional até então demasiado centrada em uma “sociedade fechada”
dos intérpretes jurídicos da Constituição, fazendo com que “su ángulo de
visión se estrechaba todavía más, porque se observaba primordialmente la
interpretación por el juez constitucional y el procedimiento formalizado”
(HÄBERLE, 2003, p. 149). A partir dessa constatação, Häberle (2003,
p. 150) desenvolve uma premissa nuclear no desenvolvimento de sua
teoria: “la sociedad cerrada de los intérpretes constitucionales hacia la
interpretación por y para la sociedad abierta”. O jurista alemão chega à
conclusão de que a interpretação é “uma ‘atividade’ que, potencialmente,
diz respeito a todos” (HÄBERLE, 1997, p. 24), porquanto “quien ‘vive’
la norma, tambien la interpreta” (HÄBERLE, 2003, p.150), assim todos
passam a ser forças produtivas do processo de interpretação constitucional,
cuja atuação extrapola o processo constitucional concreto. Assim, Häberle
(1997, p. 13) propõe que:
[...] no processo de interpretação constitucional estão potencialmente
vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os
cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elemento cerrado
ou ﬁxado com numerus clausus de intérpretes da Constituição.

O esforço de construir novo método de interpretação concretista
de Häberle coaduna com o modelo de organização pluralista e democrática de sociedade sobre a qual incide a atividade de interpretação da
Constituição (artigo 1.º, inciso V, da CF/88). Nessa medida, são valiosos
os ensinamentos do jurista alemão, principalmente pelo fato de tomar
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em evidência aspecto de certa forma relegado na teoria da interpretação
constitucional, qual seja, os participantes do processo interpretativo numa
perspectiva de sociedade pluralista e democrática. Nesse contexto, Häberle
conﬁa desenvolver método mais fácil por via interpretativa de provocação
da mutação constitucional:
A interpretação concretista, por sua ﬂexibilidade, pluralismo e abertura, mantém escancaradas as janelas para o futuro e para as mudanças
mediante as quais a Constituição se conserva estável na rota do progresso
e das transformações incoercíveis, sem padecer abalos estruturais, como
os decorrentes de uma ação revolucionária atualizadora (BONAVIDES,
2003, p. 514).

É viável esse método concretista e pluralista de “Constituição aberta”
numa sociedade como a brasileira? É uma pergunta que demanda reﬂexão
profunda. De logo, contudo, observa-se que esse método só atinge grau
aceitável de aplicação em sociedade dotada de “sólido consenso democrático, base social estável, pressupostos institucionais ﬁrmes, cultura política
bastante ampliada e desenvolvida” (BONAVIDES, 2003, p. 506), fatores
estes sabidamente ausentes em nossa sociedade. Com efeito, sua aplicação
irrestrita poderia acarretar efeitos desestabilizadores e negativos ao sistema
jurídico brasileiro, que ainda está longe de realizar os ideais democráticos
consagrados na Constituição vigente.
Não obstante, há que reconhecer na proposta de Häberle a evidência de que irrefutavelmente a teoria da interpretação constitucional
deve encarar seriamente o tema da conexão Constituição e realidade
constitucional. Nesse processo de conexão, a ampliação do círculo
de intérpretes constitui condição lógica da necessidade de integração
da realidade no processo de interpretação. Em conseqüência, apontada como uma das virtudes da teoria de Häberle, há negação de
um monopólio da interpretação constitucional. O “reconhecimento da
pluralidade e da complexidade da interpretação constitucional traduz
não apenas uma concretização do princípio democrático, mas também
uma conseqüência metodológica da abertura material da Constituição”
(MENDES, 2004, p. 466).
Estabelecidas as premissas, passa-se ao estudo da inter-relação entre
a mutação constitucional formal e informal e o fenômeno da novação.
Subdivide-se este estudo em duas situações possíveis de suceder: ação
da mutação constitucional formal e informal sobre a lei pré-constitucional
novada e ação da mutação constitucional formal e informal sobre a lei
pré-constitucional não novada.
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6.4 AÇÃO DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL FORMAL
E INFORMAL SOBRE A LEI PRÉ-CONSTITUCIONAL
NOVADA: INCOMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL
SUPERVENIENTE
As questões propostas neste tópico, e no seguinte, são problemas
centrais desaﬁados neste capítulo, que pretende inter-relacionar a novação
com a mutação constitucional. Para seu desfecho, as construções racionais
realizadas em torno da identiﬁcação da novação legislativa como fonte
de direito, da compreensão dos planos de manifestação das leis préconstitucionais e da qualiﬁcação do vício da não-novação são utilizadas
como premissas do silogismo que se fecha com as inferências promovidas
nas linhas seguintes.
O primeiro problema que se procura enfrentar aqui diz respeito
ao efeito provocado na lei pré-constitucional que, no exato momento da
promulgação de uma nova Constituição, com esta é compatível, mas que
posteriormente, em razão de mutação constitucional formal ou informal,
perde a condição de compatibilidade. Esse fato implica um liame de incompatibilidade normativa vertical. Mas, como tal, redunda na caracterização
de inconstitucionalidade (superveniente) ou simples revogação ou ainda
inexistência normativa?
Neste trabalho, ﬁrmou-se o entendimento de que o fenômeno da
novação localiza-se no plano da existência, enquanto o da constitucionalidade situa-se no plano da validade. Tal distinção conduz à diferenciação
das relações resultantes desses fenômenos: relação intrassistemática de
constitucionalidade e relação intersistemática de novação. Na primeira,
pressupõe-se a norma infraconstitucional já pertencer ao ordenamento jurídico vigente, e, em caso de incompatibilidade, qualiﬁca-se como inválida,
devendo, por essa razão, ser expulsa do sistema. Já na segunda, a norma
infraconstitucional pré-constitucional não pertence ao sistema jurídico e,
em caso de incompatibilidade com a Constituição, a norma não ingressa
no sistema, ou seja, opera-se a não-inclusão normativa. Em ambos os
casos, o efeito prático é a perda da eﬁcácia normativa.
No entanto, no momento em que ocorre a promulgação da Constituição, com a compatibilidade material da lei pré-constitucional, opera-se
a novação. Ou seja, a lei pré-constitucional ingressa no sistema jurídico e
passa a ser reconhecida como norma jurídica válida. De então a validade
da lei pré-constitucional é plena, ou seja, não se reduz ao aspecto material.
Do ponto de vista interno do sistema, a lei pré-constitucional passa a ser
válida material e formalmente.
Num segundo momento, depois de operar a estabilização da lei
pré-constitucional no sistema, é possível a ocorrência de uma vicissitude
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constitucional que leve à cessação da compatibilidade material daquela
lei com a Constituição. É que “uma norma nascida em harmonia com a
Constituição pode tornar-se com ela incompatível em face de substanciais
mudanças da realidade social em que atua” (ZAVASCKI, 2001, p. 114).
Isso pode ocorrer em decorrência de ulterior reforma constitucional (como
no caso de um processo de emenda) ou ainda em virtude de mutação informal da norma constitucional parâmetro, por alteração de seu signiﬁcado
por meio da interpretação evolutiva.
Na ocorrência desses eventos, a alteração do parâmetro de compatibilidade material não atua sobre norma infraconstitucional pré-constitucional,
mas sim sobre norma infraconstitucional pré-constitucional novada, o que
implica dizer, norma já inserida no sistema jurídico vigente e até então
válida segundo os critérios de pertinência estabelecidos pela Constituição
vigente. Portanto, não há distinção alguma entre o status dessa norma e
o da originariamente pós-constitucional: ambas existem e valem formal
e materialmente perante a Constituição vigente – ambas são igualmente
constitucionais.
Importante precedente desse fenômeno – novação de lei préconstitucional com incompatibilidade superveniente em razão de mutação constitucional – pode ser apreendido dos argumentos do Ministro
Marco Aurélio Mello em voto proferido na relatoria da Argüição de
descumprimento de preceito fundamental (ADPF) n. 46. Essa argüição
de descumprimento trata do monopólio da Empresa de Correios e Telégrafos no setor de serviços postais e pretende reparar lesão a diversos
preceitos fundamentais da Constituição Federal de 1988, especialmente
os da preservação da livre iniciativa econômica, do livre exercício de
qualquer trabalho, da livre concorrência, tal como consubstanciados nos
artigos 1.º, inciso IV, 5.º, inciso XIII, e 170, caput e inciso IV e parágrafo
único, da CF/88, perpetrada por ato do Poder Público, materializado na
Lei n. 6.538/78, ou seja, por lei anterior à Constituição vigente. Marco
Aurélio Mello acolheu o pleito formulado para declarar que “não foram
recepcionados pela Constituição Federal de 1988 os artigos da Lei n.
6.538/78 que disciplinaram o regime da prestação do serviço postal como
monopólio exclusivo da União”.
Marco Aurélio inicia sua linha argumentativa apoiando-se na premissa
de que a missão do Supremo “é precipuamente a de zelar pela interpretação que se conceda à Carta a maior eﬁcácia possível, diante da realidade
circundante”. A partir dessa evidência, sustenta que o âmbito da norma
do artigo 21, inciso X (“Compete à União: manter o serviço postal e o
correio aéreo nacional”) deve ser construído a partir de uma interpretação sistemática, em que o dispositivo harmoniza-se com outros valores
constitucionalmente protegidos – livre iniciativa, livre concorrência, livre
exercício de qualquer trabalho e livre exercício de qualquer atividade eco-
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nômica – de maneira a garantir a força normativa da Constituição. Nesse
processo de harmonização das normas constitucionais, pauta o Ministro,
a expressão “manter o serviço postal” do inciso X, do artigo 21 da CF/88
deve ser materialmente determinada pelas transformações sociais veriﬁcadas ao longo do tempo no contexto social em torno da idéia de atividade
econômica e serviço público. Assim, ele indaga: “Pode a Corte olvidar as
transformações sociais e tecnológicas que ocorreram no País nesse meio
século e entender que o signiﬁcado do verbo ‘manter’, núcleo do inciso
X do artigo 21, é o mesmo de dois séculos atrás?”.
O Ministro procede a uma retrospectiva histórica sobre o serviço
postal executado pela União, até chegar à promulgação da Constituição
de 1988. Nessa ocasião, pondera que já havia tendência do Estado a se
retirar da prestação direta de atividades econômicas estratégicas, como o
serviço postal, mas ainda mantinha intervenção direta e exclusiva, o que
conduz à inferência de que, no momento da promulgação da Constituição
de 1988, a Lei n. 6.538/78 mostrava-se materialmente compatível com a
nova ordem constitucional. Com isso, seguindo a linha de pensamento do
Ministro, mas já trabalhando as premissas construídas neste trabalho, a
compatibilidade material inicialmente observada (ainda que com tendência
de incompatibilidade) dessa lei com a norma constitucional extraída do
artigo 21, inciso X, foi suﬁciente para a novação legislativa. Porém, na
dicção do Ministro:
As sucessivas emendas demonstraram a necessidade de se rever o
papel que a Constituição de 1988, em seu texto primitivo, reservava ao
Estado. A progressiva retirada deste da prestação direta dos serviços públicos e das atividades econômicas – Emendas Constitucionais ns. 6/95,
8/95 e 9/95 –, aliada à drástica redução da participação direta do Estado
na atividade econômica a partir do Plano Nacional de Desestatização, fez
surgir a correlata necessidade de monitoramento constante dessas atividades, visando a evitar práticas abusivas por parte das empresas privadas,
condutas anticoncorrenciais ou concentração empresarial, além de procurar
garantir a qualidade, a universalidade e a continuidade do serviço para
os destinatários ﬁnais, proteger o consumidor contra a ineﬁciência, o
domínio do mercado, a concentração econômica, a concorrência desleal
e o aumento arbitrário dos lucros.

De modo que, conclui o Ministro, no atual estágio do Estado brasileiro:
[...] faz-se necessário reconhecer que, diante do texto constitucional de
1988, frente às mutações operadas no Direito Administrativo brasileiro, de
acordo com as inovações perpetradas no que tange aos limites de participação do Estado na economia, simplesmente não há mais espaço para se

controle.indb 177

24/2/2010 16:58:33

178

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PRÉ-CONSTITUCIONAIS

entender recepcionada a Lei n. 6.538/78, especialmente o texto do artigo
9.º, no que disciplina o serviço postal como monopólio a ser explorado
unicamente pela União.

Ou seja, no momento da promulgação da Constituição de 1988,
a Lei n. 6.538/78 foi novada, vale dizer, ingressou no sistema jurídico
vigente e nele passou a existir como norma válida. Mas, num segundo
momento, em decorrência de mutação constitucional informal, o verbo
“manter”, inserido no artigo 21, inciso X, deixa de ser lido como “monopólio” para signiﬁcar, no contexto social do momento, “um conjunto
de serviços que devam ser garantidos necessariamente pela União, o
que abrangeria, inclusive, eventual exigência de prestá-los diretamente,
quando não houver interesse econômico suﬁciente à implementação da
atividade em determinados pontos do território nacional”. O que não se
procede com o serviço postal. Logo, o atual estágio do contexto social,
o monopólio desse serviço não mais se encontra em consonância material
com o texto constitucional.
Não se pode dizer que a Lei n. 6.538/78 não foi novada se inicialmente, ou seja, no momento da promulgação da Constituição de 1988,
ainda se mantinha materialmente compatível, mesmo anunciada a tendência
de incompatibilidade, que só veio a se concretizar ao longo da vigência da
ordem constitucional vigorante. Assim, tem-se neste exemplo típico caso de
lei pré-constitucional novada com incompatibilidade superveniente decorrente
de mutação constitucional informal. A seu turno, vale trazer como exemplo
de incompatibilidade superveniente de lei pré-constitucional provocada por
mutação constitucional formal a tese defendida na ADPF n. 118. Nessa
ação, um partido político busca a declaração de inconstitucionalidade do
Decreto-lei n. 2.398, de 21.12.1987 e dos artigos 99 e 124 do Decreto-lei
n. 9.760, de 5.9.1946, por contrariar a redação do artigo 20, inciso IV, da
CF/88, introduzida pela Emenda Constitucional n. 46/2005.
Na hipótese de incompatibilidade superveniente, a qualidade do vício
de incompatibilidade tanto para a lei pré-constitucional novada como para
a lei pós-constitucional – decorrente da cessão do parâmetro de compatibilidade – deve ser a mesma. Isso porque a lei pré-constitucional, uma
vez novada, passa a ter status de lei pós-constitucional, e, como tal, se
posteriormente estabelecer com as normas constitucionais, em razão de
mutação constitucional formal ou informal, relação intrassistemática de
incompatibilidade, incorre no mesmo vício reconhecido para a lei originariamente pós-constitucional com incompatibilidade superveniente.
Mas qual a qualiﬁcação do vício da incompatibilidade superveniente
de uma lei pré-constitucional novada? Essa indagação remete as atenções
ao problema comumente chamado de inconstitucionalidade superveniente,
expressão de uso corrente para identiﬁcar dois fenômenos distintos:
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Chama-se inconstitucionalidade superveniente a relação de incompatibilidade entre as normas anteriores à entrada em vigor de uma Constituição
e esta, que lhes é posterior. Mas também é corrente o uso da expressão
“inconstitucionalidade superveniente” para identiﬁcar o fenômeno pelo qual,
por meio de uma mutação constitucional, uma norma editada sob a vigência
de uma Constituição, e com ela considerada compatível até então, perde
seu fundamento de validade em virtude de interpretação diversa da que até
então era conferida à norma constitucional que lhe servia de fundamento
(TAVARES, 2006, p. 167).

O uso da expressão inconstitucionalidade superveniente no primeiro
fenômeno já foi objeto de discussão no capítulo quarto, e se concluiu ser
impróprio aplicá-lo na qualiﬁcação do vício de incompatibilidade entre as
normas pré-constitucionais e a Constituição superveniente (não-novação).
A questão das leis pré-constitucionais novadas com incompatibilidade
constitucional superveniente remete ao estudo do outro fenômeno referido
pela expressão inconstitucionalidade superveniente, que se assenta na idéia
geral de uma lei ser inicialmente compatível com a Constituição e posteriormente perder tal condição em razão de alteração da norma-parâmetro
de compatibilidade. Nesse caso, a doutrina constitucional não é unânime
na aceitação da inconstitucionalidade superveniente. Uns restringem sua
conﬁguração; outros nem sequer a aceitam.
André Ramos Tavares (2006, p. 178) entende que somente na hipótese de mutação informal, ou seja, de nova signiﬁcação constitucional,
é possível admitir a inconstitucionalidade superveniente no caso de a
norma infraconstitucional até então compatível tornar-se, com a mutação, incompatível. É que, nesse caso, a incompatibilidade não decorre
da emergência de uma nova norma constitucional no sistema jurídico,
mas da não-conciliação de signiﬁcados extraídos de normas já existentes.
Para Tavares (2006, p. 178), no caso de estar em vigor determinada lei e
sobrevir alteração constitucional formal, “essa lei cessa sua existência no
exato momento em que a emenda constitucional modiﬁcativa é promulgada (quando incompatível com esta), pouco importando a eﬁcácia que
a nova norma constitucional apresente”. Assim, a inconstitucionalidade
superveniente ocorre tão-somente se a incompatibilidade constitucional
vertical provier de mutação informal, e mera cessação de existência se
provier de mutação formal.
A seguir esta linha de pensamento, a lei pré-constitucional novada
que se torna posteriormente incompatível com a Constituição, em razão
de alteração formal que leva à cessação ou alteração da norma-parâmetro
de compatibilidade, simplesmente deixa de existir no exato momento em
que a emenda modiﬁcativa é promulgada. Mas se conﬁgurará inconstitucionalidade superveniente – tal como no caso de leis pós-constitucionais
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– na hipótese de a lei pré-constitucional novada tornar-se ulteriormente
incompatível com a Constituição, em razão de cessação da norma constitucional parâmetro da compatibilidade.
Isso não implica contradição à convicção de que não se deve
qualiﬁcar o vício de não-novação como inconstitucionalidade superveniente. São situações distintas. No caso do vício de não-novação, desde
o princípio a lei pré-constitucional se mostra incompatível com a Constituição, fato que redunda no não-ingresso da norma no sistema jurídico
superveniente. Nesse caso, o efeito é de inexistência da lei. Contudo,
no momento da promulgação da Constituição, se a lei pré-constitucional
se mostra compatível com as normas constitucionais, há novação; e, assim, a lei ingressa no sistema como norma válida e, desde então, passa
a estabelecer com a Constituição uma relação de constitucionalidade.
Se posteriormente, com a alteração do conteúdo semântico da norma
constitucional parâmetro, redundar em relação de incompatibilidade
vertical, a lei pré-constitucional novada passa a incorrer em vício de
inconstitucionalidade superveniente.
O esforço não é mera especulação teórica. Dessa análise emergem
efeitos práticos signiﬁcativos, porquanto é determinante na deﬁnição do
instrumento por meio do qual é a norma pré-constitucional novada rechaçada do sistema quando se quebra a relação de compatibilidade vertical
com a Constituição vigente. Por encerrar um vício de inconstitucionalidade,
irrecusavelmente não se pode deixar de admitir, como objeto das ações
diretas de inconstitucionalidade no sistema jurídico brasileiro, não só as leis
originariamente pós-constitucionais como também as pré-constitucionais
novadas. O assunto será mais aprofundado no último capítulo.
6.5 AÇÃO DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL FORMAL E
INFORMAL SOBRE A LEI PRÉ-CONSTITUCIONAL NÃO
NOVADA
O problema acima traz descrição sintática da inter-relação entre a
novação e a mutação constitucional. Numa segunda vertente, sobreleva
outra operação sintática, com outros limites lógico-formais, qual seja: lei
pré-constitucional incompatível com a Constituição de 1988, e que, em
decorrência da mutação constitucional informal ou formal, perde aquela
condição. Há que prevalecer o vício advindo no momento da promulgação
da Constituição de 1988 ou se pode admitir a existência e validade superveniente da lei pré-constitucional? O problema apresenta um plano de
operação investigativa pragmática para veriﬁcação e solução, porquanto há
que considerar a relação internormativa com os órgãos competentes para
desconstituir a eﬁcácia de norma incompatível com a Constituição.
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As dimensões sintáticas da relação internormativa em questão revelam
que, no exato momento em que houve a promulgação de uma Constituição,
a lei pré-constitucional não foi novada, pois é materialmente incompatível.
Com isso, a lei não ingressou no sistema jurídico, não se novou; logo,
sua validade jurídica dependeria da atuação do Poder Legislativo para, por
regulares procedimentos de produção legislativa sob a égide da Constituição
superveniente, reeditar nova lei com o mesmo conteúdo.
Não obstante, pode ocorrer de a lei pré-constitucional não novada
permanecer gerando efeitos jurídicos. Isso acontece, em razão da “multivocidade signiﬁcativa do discurso jurídico (problema semântico) e a
pluralidade de órgãos encarregados de interpretar e aplicar as normas
jurídicas (problema pragmático)” (NEVES, 1988, p. 49). Ou seja, pode
ocorrer de a lei pré-constitucional não ser novada no ato simultâneo à
promulgação da Constituição, por ser com essa incompatível, e ainda
assim continuar produzindo ou irradiando efeitos jurídicos concretos
na coletividade, porquanto ou os órgãos competentes ainda não reconheceram a incompatibilidade da lei (inexistência) ou alguns órgãos
jurisdicionais a reconheceram incompatível, mas outros não (no caso
do controle difuso, em razão das decisões de Tribunais estaduais). Com
isso, a lei pré-constitucional pode ser considerada existente para alguns
órgãos jurisdicionais e, para outros, inexistente. Enquanto não expurgada
deﬁnitivamente a eﬁcácia da lei pré-constitucional, esta pode continuar
a gerar efeitos jurídicos no sistema. Nesse ínterim, pode ocorrer atuação
do órgão competente para expurgação deﬁnitiva dos efeitos jurídicos
produzidos pela norma não novada.
O atual sistema jurídico-constitucional atribui ao Supremo Tribunal
Federal competência para proferir a última palavra em controle de compatibilidade de normas infraconstitucionais com a Constituição. Em controle
difuso, a norma declarada incompatível tem suspensa sua eﬁcácia, mediante
ato do Senado Federal (artigo 52, inciso X, da CF/88), depois de decisão
deﬁnitiva do Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade incidenter
tantum; já no controle concentrado, o mesmo órgão tem capacidade de
decisão autônoma quanto ao rechaço das leis incompatíveis. Na via abstrata, a seguir a linha de pensamento vigorante no Supremo, a expurgação
deﬁnitiva da norma não novada somente ocorreria em decisão deﬁnitiva
proferida em argüição de descumprimento de preceito fundamental. Nas
duas hipóteses, a norma não novada tem sua inexistência reconhecida pelos
órgãos competentes para selar tal condição normativa.
Ulteriormente à decisão deﬁnitiva de não-novação legislativa, pode
ocorrer a cessação do parâmetro de incompatibilidade da lei pré-constitucional
e a emergência de um novo parâmetro que conduza tal lei da incompatibilidade para a compatibilidade. Nesse caso, deve prevalecer o vício de nãonovação do momento da promulgação de uma nova Constituição, de modo

controle.indb 181

24/2/2010 16:58:33

182

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PRÉ-CONSTITUCIONAIS

que a norma não mais poderá produzir efeitos no sistema jurídico vigente,
tendo em vista imposição autoritária da posição lógico-sintática adotada,
em decisão deﬁnitiva, pelos órgãos encarregados de veriﬁcar e solucionar
a continuidade ou não da eﬁcácia legislativa. Assim, em relação à norma
não novada, não mais há que falar em soluções antagônicas. Impõe-se deﬁnitivamente uma relação autoridade/sujeito no sentido da incompatibilidade
normativa no momento da promulgação de uma Constituição.
Pode ocorrer, no entanto, no momento da cessação do parâmetro de
incompatibilidade, de a lei pré-constitucional se tornar compatível com
o novo parâmetro constitucional sem que tenha ocorrido, ao tempo da
incompatibilidade, qualquer manifestação ou, se ocorrer, não de forma
deﬁnitiva do órgão competente. Nesse caso, prevalece o vício de nãonovação do momento da promulgação da Constituição ou não há que falar
em prevalência do vício de origem?
O problema não se reduz à questão de convalidação ou não de ato
nulo (inválido, inconstitucional), mas sim de reconhecimento subseqüente
da existência de um ato até então tomado como inexistente, vale dizer,
uma novação superveniente. Aﬁnal o vício de não-novação situa-se no
plano da inexistência do ato normativo. Se ao tempo da promulgação da
Constituição, a lei pré-constitucional se apresentava incompatível, não
atendeu aos critérios de pertença exigidos na nova ordem, e, com isso,
tornou-se inexistente. Mas a inexistência transmuda-se diante da mutação
constitucional, ou deve a lei ser novamente submetida, mediante respectivo
projeto, ao devido processo legislativo?
A Constituição de 1988 constitui parâmetro para o direito positivo
pré-constitucional quando em questão a continuidade da ordem jurídica
precedente. Mas, não é imutável. Pode sobrevir alteração, seja em razão
de emenda constitucional modiﬁcativa, seja em razão de nova signiﬁcação
constitucional. No caso, o parâmetro de novação adquire nova signiﬁcação.
A relação de novação, tal como a de inconstitucionalidade, caracterizase, na dimensão semântica, como relação entre signiﬁcados extraídos das
normas em comparação. Com a mutação constitucional ocorre alteração
de signiﬁcados e, com isso, transmuda-se da incompatibilidade para a
compatibilidade da lei pré-constitucional com a Constituição vigente. Se
enquanto incompatível a lei pré-constitucional permanece gerando efeitos
vinculantes por ausência de expurgação deﬁnitiva, diante da mudança
semântica da relação de novação, a lei pré-constitucional passa a atender
aos critérios exigidos para a pertença e a pertinência no sistema vigente.
Por essa razão, no exato momento em que ocorre a mudança do parâmetro
de novação, a norma passa a ingressar no sistema como norma novada.
Exigir, nesse caso, a prevalência do vício de não-novação veriﬁcado
ao tempo da promulgação da nova Constituição implicaria admitir a im-

controle.indb 182

24/2/2010 16:58:33

NOVAÇÃO LEGISLATIVA NO CONTEXTO DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL

183

possibilidade da novação legislativa. Com isso, para recobrar a eﬁcácia, a
lei pré-constitucional necessitaria submeter-se a novo processo legislativo.
Contudo, tal posicionamento não se mostra consentâneo com o princípio
da continuidade legislativa. A não-novação legislativa conduziria a um
vazio normativo insuportável à preservação da segurança jurídica, podendo
inclusive dar ensejo à inconstitucionalidade por omissão legislativa com a
inatividade do ente incumbido de legislar, trazendo outras conseqüências
graves ao sistema jurídico.
Parece, pois, correto admitir a novação de lei pré-constitucional que,
ao tempo da promulgação da Constituição superveniente, era incompatível,
mas que, por mutação constitucional, tornou-se compatível. A novação
ocorre na consecução da mutação constitucional formal ou informal. Com
isso, a norma deixa de ser pré-constitucional para adquirir status de norma
pós-constitucional.
Contudo, a novação em nada modiﬁca a relação de não-novação até
então existente da lei pré-constitucional em relação aos efeitos passados,
para ﬁns de aplicação de sanção em razão dos efeitos vinculativos produzidos ao tempo de incompatibilidade com a Constituição. No Brasil, a
declaração de inexistência de atos jurídicos tem efeito ex tunc, de sorte
que não são alcançados pela novação legislativa. Os efeitos vinculativos
passados incompatíveis com a Constituição permanecem contaminados, no
tempo, pelo vício da não-novação; por essa razão, deve ser desconstituído
quando do reconhecimento deﬁnitivo pelo órgão competente, ou por outros
órgãos em controle difuso, o lapso de tempo de incompatibilidade da lei
pré-constitucional com a Constituição.
Até aqui promoveu-se estudo analítico do fenômeno da novação, procurando descrevê-lo no contexto do constitucionalismo moderno e oferecer
análise sistemática e conceitual da novação legislativa, imprescindível para
estabelecer um juízo de valoração objetivamente controlável da relação entre
a lei pré-constitucional e a Constituição superveniente. Os dois últimos
capítulos se dedicam ao estudo sobre o controle de novação das leis no
sistema jurídico brasileiro, em que se procura oferecer uma análise crítica
do atual modelo praticado. Inicia-se o próximo capítulo com uma breve
evolução da jurisprudência, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, no que tange ao tratamento dado à relação de incompatibilidade
entre a lei pré-constitucional e a Constituição superveniente.
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Capítulo

7

NOVAÇÃO LEGISLATIVA NA JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL BRASILEIRA:
PAUTA IRRECUSÁVEL DO PROCESSO
CONSTITUCIONAL OBJETIVO
Sumário: 7.1 Breves considerações históricas do controle de novação
legislativa na jurisdição constitucional brasileira – 7.2 O Supremo Tribunal Federal e sua função estruturante – 7.3 Lei pré-constitucional:
pauta irrecusável do processo constitucional objetivo.

7.1 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS DO CONTROLE
DE NOVAÇÃO LEGISLATIVA NA JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL BRASILEIRA
“A Constituição de 1824 não contemplava qualquer sistema assemelhado aos modelos hodiernos de controle de constitucionalidade” (MENDES,
2004, p. 188), em relação tanto às leis pré-constitucionais, como às pósconstitucionais. Isso devido à estruturação dos poderes que não reconhecia
ao Poder Judiciário a faculdade de recusar aos atos do Parlamento eivados
de inconstitucionalidade (BITTENCOURT, 1949, p. 27). Incumbia ao
Poder Legislativo atribuição de “fazer leis, interpretá-las, suspendê-las e
revogá-las”, bem como “velar pela guarda da Constituição” (artigo 15, n.
8.º e 9.º), não obstante existisse, naquela época, o Supremo Tribunal de
Justiça (artigo 163). Ademais, o pressuposto indispensável para se implantar um controle de constitucionalidade – rigidez constitucional – continha
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característica peculiar porquanto era observada para determinadas normas
constitucionais, consoante o artigo 178 da Constituição imperial.
A promulgação da Constituição de 1891 introduziu profundas reformulações na estruturação política do Estado brasileiro. Muitas das modiﬁcações foram inﬂuenciadas diretamente pela incorporação da doutrina
americana ao nosso sistema constitucional (BITTENCOURT, 1949, p. 28).
Tal inﬂuência se nota na adoção da República, do presidencialismo, do
legislativo bicameral com um Senado composto por representantes dos
Estados, a federação, o judicial review e a estruturação judicial com a
Suprema Corte e a justiça federal (CLÈVE, 2000, p. 82).
Sob a égide da Constituição de 1891, houve a conﬁrmação de um
“controle difuso, incidental e sucessivo da constitucionalidade” (CLÈVE,
2000, p. 84). O Judiciário passou a ter a incumbência de controle da
legitimidade das leis independentemente do tempo de edição. Aliás, já a
partir do Decreto n. 1, de 1889, denominado Constituição provisória (Decreto n. 510, de 1890), passou a ser prevista a competência do Supremo
Tribunal Federal para rever processos quando houvesse questionamento
sobre validade, ou aplicabilidade de tratados e leis federais, e a decisão do
tribunal do Estado fosse contra ela, ou ainda quando contestada validade
de leis ou atos dos governos dos Estados em face da Constituição, ou das
leis federais e a decisão do Tribunal do Estado considerasse válidos os
atos ou leis impugnados (artigo 58, III, “a” e “b”). A mesma competência
foi reproduzida na Constituição de 1891 (artigo 59, § 1.º, “a” e “b”). O
Supremo Tribunal Federal passou a ter, pois, competência “para exercer
o controle da constitucionalidade” (TAVARES, 2006, p. 254).
“A reforma constitucional de 1926 procedeu algumas alterações, sem
modiﬁcar, no entanto, a substância” (MARTINS; MENDES, 2005, p. 37).
Consolidou o amplo sistema de controle difuso de constitucionalidade no
direito brasileiro (TAVARES, 2006, p. 254), ao deﬁnir com mais clareza os
dispositivos sobre a competência do Supremo Tribunal Federal e o recurso
extraordinário. A organização da Justiça Federal, mediante a Lei n. 221,
de 20.11.1894, também foi importante marco para implementar o sistema
de controle de constitucionalidade no Brasil. Na vigência da Constituição
de 1891, o Judiciário praticava controle difuso, incidental e sucessivo de
constitucionalidade das leis tanto pré com pós-constitucionais.
Na Constituição de 1891 previu-se pela primeira vez na história do
constitucionalismo brasileiro, a cláusula expressa de novação, consubstanciada no artigo 83 do Título V, das Disposições Gerais, com a seguinte
redação: “Continuam em vigor, enquanto não-revogadas, as leis do antigo
regime, no que explicita ou implicitamente não for contrária ao sistema de
governo ﬁrmado pela Constituição e aos princípios nela consagrados”. A
respeito deste artigo, Carlos Maximiliano (2005, p. 786) se manifestou:
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O art. 83 correspondeu a uma necessidade urgente, creada pela súbita
mudança de forma de governo. Não seria possível substituir, de chofre, a
legislação ordinária; o próprio Império alterára, porém não substituira, a
civil, cuja parte fundamental era constituída pelas Ordenações promulgadas, há séculos, pelos reis de Portugal. Por outro lado, cumpria revogar,
de plano, os textos incompatíveis com o Estatuto Supremo, por se evitar
a anomalia observada outr’ora e consistente em perdurarem a servidão de
pena, a morte civil, e a diferença entre ﬁlhos de nobre e de peão quanto
ao direito das sucessões. Basta a antinomia implícita para desapparecer o
texto ordinario, e prevalecer o fundamental.

Esse dispositivo tem raízes, tal como registrado à época por João
Barbalho U. C (1992, p. 356), no artigo 89 do Projeto Américo Brasiliense,
o qual foi ligeiramente alterado em sua redação: “Este artigo passou para
o projecto da comissão do governo provisório, de onde foi transcripto na
Constituição por este projectada e submetida ao congresso constituinte, o
qual não emendou tal disposição”.
A Constituição de 1934 manteve o controle difuso, incidental e sucessivo de constitucionalidade, porém trouxe algumas novidades signiﬁcativas.
Com especial destaque, três modiﬁcações deram contorno diferente ao
sistema de controle de constitucionalidade. A primeira veio com o artigo
179, que estabeleceu o denominado “quorum especial” para a declaração,
pelos Tribunais, da inconstitucionalidade de leis e atos normativos. A regra
de exigência de maioria absoluta, ou seja, da totalidade dos membros dos
Tribunais, para que se reconheça a inconstitucionalidade de uma lei ou
ato normativo é sucessivamente reproduzida pelas Constituições supervenientes, de modo que permanece presente no sistema brasileiro até hoje
(TAVARES, 2006, p. 254). A segunda modiﬁcação foi a introdução da
competência do Senado Federal para suspender a execução de lei ou ato,
quando declarada a inconstitucionalidade (artigo 91). Por ﬁm, previu-se a
ação direta interventiva (artigo 12, § 2.º). Mais uma vez, a Constituição
trouxe disposição expressa de novação no Título VIII, das Disposições
Gerais, no artigo 187: “Continuam em vigor, enquanto não revogadas,
as leis que, explícita ou implicitamente, não contrariarem as disposições
desta Constituição”.
A Constituição de 1937 não trouxe inovações ao sistema de controle
de constitucionalidade. Manteve o mesmo modelo instaurado em 1891 e
conservou a exigência da maioria absoluta para a declaração de inconstitucionalidade pelos Tribunais de lei ou ato do Presidente da República.
Não reproduziu as disposições pertinentes à representação interventiva e
à suspensão pelo Senado Federal da execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A única inovação realmente
apresentada foi “uma inusitada modalidade de ‘reconstitucionalização’ de
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lei inconstitucional para fazê-la prevalecer contra a Constituição” (TAVARES, 2006, p. 254), como uma tentativa de “atenuar a supremacia do
Judiciário” (CLÈVE, 2000, p. 86). Essa inovação se extrai do artigo 96,
que diz: “No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei
que, a juízo do Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do
povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o
Presidente da República submetê-la novamente ao exame do Parlamento;
se este a conﬁrmar por dois terços de votos de cada uma das câmaras,
ﬁcará sem efeito a decisão do tribunal”.
Sob a égide da Constituição de 1937, Castro Nunes (1943, p. 600)
já anunciava a exclusão das leis não novadas como objeto de declaração
da inconstitucionalidade, e há muito já divergia desse entendimento:
Tem-se dito – e é essa a opinião generalizada, quer na exposição do nosso
Direito Constitucional, quer na jurisprudência – que as leis preexistentes
e havidas como incompatíveis com a Constituição são leis revogadas, que
escapam ao tratamento da declaração da inconstitucionalidade. Tenho divergido desse entendimento assentado de longa data pelo Supremo Tribunal.

A Constituição de 1946 marcou o reencontro do Brasil com as pretensões democráticas. O princípio do judicial review foi restaurado em
sua plenitude. Recobrou, assim, a supremacia do Judiciário no controle
de constitucionalidade da lei ou atos normativos, já que não se manteve o
disposto no artigo 96, parágrafo único, da Constituição precedente. Assim,
a “ﬁscalização da constitucionalidade sofreu aperfeiçoamentos, mantidos o
arranjo inaugurado com a Constituição de 1891 e as novidades inseridas
pela Carta de 1934” (CLÈVE, 2000, p. 87).
Com a Emenda n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946, houve
alteração na alínea “k” do inciso I do artigo 101, e com ela a introdução da
representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, objetivando
a inaplicabilidade da lei: “k) a representação contra inconstitucionalidade
de lei ou ato de natureza normativa, federal ou estadual, encaminhada
pelo Procurador-Geral da República”. Essa representação não se confunde
com a representação interventiva, vigente antes da referida emenda que
teve como fonte inspiradora a Constituição de 1937. A representação interventiva consubstancia-se no artigo 8.º e parágrafo único da Constituição
de 1946, e está regulamentada pela Lei n. 2.271, de 22.7.1954. Consiste
“em mecanismo de solução de conﬂito entre a União e uma coletividade
política estadual. Por isso, apenas a violação dos princípios constitucionais sensíveis pode autorizar a sua propositura pelo Procurador-Geral da
República” (CLÈVE, 2000, p. 89).
Na vigência da Constituição de 1946, o Supremo Tribunal Federal
manteve-se na linha de não tratar o conﬂito entre lei pré-constitucional e a
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Constituição como argüição de inconstitucionalidade, mas como problema
de derrogação (RE n. 19887, n. 19.656, n. 20.325, todos julgados em
19.6.1952; RE n. 17.961, julgado em 22.7.1952). Tal premissa norteou a
ﬁxação dos mecanismos de controle do referido conﬂito. Nessa ocasião,
o Supremo Tribunal Federal admitia a possibilidade de examinar, no
processo do controle abstrato, a questão da derrogação do direito préconstitucional em virtude de colisão entre a Constituição superveniente
e o direito pré-constitucional:
Julgava-se improcedente a representação, mas reconhecia-se expressamente a existência da colisão e, portanto, a incompatibilidade entre o direito
ordinário pré-constitucional e a nova Constituição. O Tribunal tratava esse
tema como uma questão preliminar, que haveria de ser decidida no processo
de controle abstrato de normas (MENDES, 2005, p. 203).

De fato. É o que se veriﬁca da Rp. n. 289-DF do ProcuradorGeral da República, endereçada ao Supremo, sob a invocação do artigo
8.º, parágrafo único, da CF/46, na qual argüia a inconstitucionalidade
do artigo 1.º, e seus parágrafos, do Decreto-lei federal n. 5.764, de
19.8.1943, e do artigo 2.º do Decreto-lei federal n. 7.062, de 22.11.1944.
A respeito o Supremo se pronunciou pela improcedência, sob a premissa de que:
[...] trata-se de textos federais anteriores à promulgação da Constituição
de 1946, e, assim, o que teria ocorrido, no máximo, seria a derrogação dessa
lei, não podendo confundir-se, na hipótese, com a argüição de inconstitucionalidade [...] não cabe ao Supremo Tribunal, numa simples representação,
apreciar matéria de revogação de lei.

Ou seja, não obstante tratar-se de conﬂito direto entre lei e normas
constitucionais, o Supremo Tribunal Federal reconhecia a existência do
conﬂito, mas, por qualiﬁcá-lo como questão de revogação e não de inconstitucionalidade, deixava de exercer sua função estruturante, mantendo
a eﬁcácia de lei incompatível com a Constituição. Contribuía assim com
a manutenção da relação de incompatibilidade, lançando à sorte os efeitos
dela decorrentes, com toda certeza tão atentatórios à supremacia constitucional como os decorrentes da relação de incompatibilidade entre a lei
coetânea da Constituição.
Contudo, nessa ocasião já havia vozes contrárias à disparidade de
tratamento entre leis pré-constitucionais e pós-constitucionais, como a
de Orozimbo Nonato, externadas quando do julgamento nos autos do
RMS n. 767, de 18.6.1947, mencionado por C. A. Lucio Bittencourt
(1949, p. 133):
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[...] o tratamento de uma lei inconstitucional, “isto é, coetânea da
Constituição e que se manifeste contra ela – e o de uma lei incompatível
com uma nova ordem constitucional – é o mesmo problema e que, por ser
substancialmente idêntico, reclama o mesmo remate ou desentrecho.

Na vigência da Constituição de 1967/1969, o Supremo Tribunal
Federal permaneceu com o entendimento ﬁrme de que o conﬂito entre
lei pré-constitucional e a nova Constituição encerra um problema de
derrogação legislativa (RE n. 78984-RJ, julgado em 9.10.1974), e abandonou o posicionamento até então praticado de lidar com tal conﬂito
como preliminar em controle abstrato. Recrudesceu, assim, seu posicionamento acerca da incompatibilidade entre lei pré-constitucional e a
nova ordem em processo constitucional objetivo. Firmou-se a idéia de
que o controle abstrato de normas destina-se tão-somente à aferição de
constitucionalidade de normas pós-constitucionais (MENDES, 2005, p.
202). Com isso, passou a não mais conhecer do processo constitucional
objetivo se tem por objeto a incompatibilidade de lei pré-constitucional
com a Constituição vigente, tal como conﬁrmado na Rp. n. 1016-SP,
julgada em 20.9.1979 (no mesmo sentido a Rp n. 765-CE, julgada em
24.4.1980; Rp n. 1303/DF, em 1.7.1986; Rp n. 1334-PR, em 6.5.1987;
RE n. 91604, em 9.12.1981):
Representação de inconstitucionalidade, em se tratando de leis anteriores
à Constituição Federal vigente, não há que se cogitar – como tem entendido
o S.T.F – de inconstitucionalidade, mas, sim (e se for o caso), de revogação, matéria estranha à representação de inconstitucionalidade. É incabível
a representação com o ﬁto de obter-se declaração de inconstitucionalidade
de lei em abstrato em face de Constituição já revogada ao tempo da propositura dessa ação. Representação não conhecida.

Durante todo o período de vigência da Constituição de 1967/1969,
o Supremo Tribunal Federal se declarou incompetente para conhecer
e julgar a matéria em processo de controle abstrato de normas, sob a
alegação central de que a resolução da colisão entre direito pré-constitucional e a Constituição se dá por meio da aplicação do princípio lex
posterior derogat priori e não exame de constitucionalidade, já que o
vício da não-novação implica questão de direito intertemporal e não de
inconstitucionalidade.
Com a Constituição de 1988, não obstante ter mantido, em linhas
gerais, “a arquitetônica da ﬁscalização da constitucionalidade ﬁncada na
Constituição de 1967/1969” (CLÈVE, 2000, p. 90), com as modiﬁcações
promovidas até os dias atuais, pode-se aﬁrmar um aperfeiçoamento do
sistema de controle de constitucionalidade. Evoluiu “para um sistema misto
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de método difuso e método concentrado, com clara tendência à ampliação
deste último” (SILVA, J. A., 2005, p. 538). Aﬁnal, até a EC. n. 3/93, a
ordem constitucional vigente:
(i) ampliou a legitimação ativa para a propositura da ação direta de
inconstitucionalidade (antiga representação); (ii) admitiu a instituição dos
Estados-membros de ação direta para declaração de inconstitucionalidade
de ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição Estadual
(art. 125, parágrafo 2.º); (iii) instituiu a ação direta de inconstitucionalidade
por omissão (art. 103, parágrafo 2.º) e o mandado de injunção (art. 102,
I, q, quando de competência do STF); (iv) exigiu a citação do AdvogadoGeral da União para, nas ações diretas, defender o ato impugnado (art.
103, parágrafo 3.º); (v) reclamou a manifestação do Procurador-Geral da
República em todas as ações de inconstitucionalidade, bem como nos
demais processos de competência do Supremo Tribunal Federal (art. 103,
parágrafo 1.º); (vi) não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal competência para julgar representação para ﬁns interpretação, instrumento que foi,
portanto, suprimido pela nova Lei Fundamental; (vii) previu a criação de
um mecanismo de argüição de descumprimento de preceito fundamental
decorrente da Constituição (art. 102, parágrafo único) [...]; e, ﬁnalmente
(viii) alterou o recurso extraordinário, que passou a ter feição unicamente
constitucional (art. 102, III) (CLÈVE, 2000, p. 90).

Depois da referida emenda, que alterou a redação dos artigos 102 e
103 da Constituição e foi determinante para a descrição acima, ocorreram
modiﬁcações signiﬁcativas no controle de constitucionalidade brasileiro,
sem alterar sua arquitetura.
A Emenda Constitucional n. 45, de 2004, chamada Reforma do Judiciário, alterou o § 2.º do artigo 103 da Constituição, promovendo redação
mais explicitada quanto à eﬁcácia erga omnes e o efeito vinculante das
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, para
não haver dúvida de sua incidência relativamente aos demais órgãos do
Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal.
Ainda a EC n. 45/2004 inseriu o artigo 103-A na CF/88, e com ele
introduziu o instituto da Súmula Vinculante com um sistema totalmente reformulado em relação àquele até então existente, deixando de ser
uma orientação geral não obrigatória. Recentemente, a Lei n. 11.417, de
19.12.2006, veio regulamentar o artigo 103-A, para disciplinar a edição,
a revisão e o cancelamento de enunciado de Súmula Vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. Já no ano de 2007 houve a publicação, segundo
a nova sistemática, de três Súmulas Vinculantes. Outras alterações rele-
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vantes promovidas pela EC n. 45/2004 afetaram o recurso extraordinário,
tal como será estudado no próximo capítulo.
De todas essas modiﬁcações no sistema de controle de constitucionalidade praticado no Brasil, uma afetou diretamente o controle da relação
de incompatibilidade da lei pré-constitucional com a Constituição vigente.
Pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro, o Poder
Legislativo introduziu o controle do vício de não-novação no universo de
objeto próprio do controle abstrato-concentrado de compatibilidade das leis
ou atos normativos com a Constituição. Isso se deu com o advento da Lei
n. 9.882/99, que regulamenta a argüição de descumprimento de preceito
fundamental. Essa lei inclui entre as hipóteses de cabimento da ADPF os
casos em que for relevante o fundamento da controvérsia constitucional
sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal anteriores à
Constituição (artigo 1.º, parágrafo único, inciso I).
Apesar do avanço promovido pela Lei n. 9.882/99 no campo do
controle de novação, o Supremo Tribunal Federal ainda se mantém ﬁrme
em sua opção político-constitucional de renegar o controle concentrado
de novação com a amplitude que se deve, sob o argumento de que o
conﬂito entre lei pré-constitucional e a Constituição superveniente encerra
um problema de revogação e não de argüição de inconstitucionalidade,
razão por que não poderia ser tratado em sede de controle abstrato, não
obstante a lei pré-constitucional incompatível provoque substancialmente
clara violação ao pressuposto da compatibilidade vertical das normas do
ordenamento jurídico e, com isso, ofenda a supremacia constitucional.
A imprescindibilidade do controle de novação toma relevo maior no
constitucionalismo moderno ao evidenciar que a norma pré-constitucional
incompatível com a Constituição é uma ameaça à supremacia constitucional – postulado essencial para admissão do Estado constitucional. A norma
pré-constitucional incompatível com a Constituição vigente coloca em risco
a manutenção do sistema normativo ao gerar efeitos concretos.
Tal evidência provoca reﬂexão acerca do órgão constitucional responsável por assegurar, em última instância, o postulado da supremacia
constitucional. Constitui poder legítimo para eliminar o fator-ameaça
consubstanciado no campo de tensão provocado por lei pré-constitucional
incompatível com a Constituição. Seguindo essa linha de pensamento,
torna-se imprescindível admitir o juízo de novação como pauta indissociável do processo constitucional em âmbito de controle concentrado
de constitucionalidade. No propósito de teorização de um Tribunal
Constitucional, seria coerente excluir da competência deste, no âmbito
de ﬁscalização abstrato-concentrada, o controle de compatibilidade das
leis pré-constitucionais? Essa será a indagação central a serem desaﬁada
nos tópicos seguintes.
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7.2 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUA FUNÇÃO
ESTRUTURANTE
A Constituinte de 1987-1988 recusou a proposta de adoção do
método concentrado europeu de jurisdição constitucional, em que há a
concentração da competência do controle concentrado de constitucionalidade exclusivamente em um Tribunal Constitucional, idéia que ganhou
relevo com Kelsen e se positivou na Constituição austríaca de 1.10.1920.
O Supremo Tribunal Federal não possui a estrutura de um típico Tribunal
Constitucional: funciona também como última instância recursal nas ações
de interesses intersubjetivos em que há lesão aos dispositivos constitucionais, e assim os juízes e tribunais inferiores também podem decidir sobre
questões constitucionais. “No ordenamento jurídico pátrio, a jurisdição
constitucional pode ser exercida tanto no sistema concentrado quanto
no difuso” (AGRA, 2007, p. 521). A ausência de um genuíno Tribunal
Constitucional e a mescla de competência especíﬁca desse tribunal ao
Supremo Tribunal Federal, que a exerce cumulada com atividade própria
da jurisdição ordinária autoriza, a que se tenha no Brasil, uma “jurisdição
ordinária-constitucional” (AGRA, 2007, p. 522), que compreende:
[...] a função estatal que tem a missão de concretizar os mandamentos
contidos na Constituição, fazendo com que as estruturas normativas abstratas
possam normatizar a realidade fática. Ela exprime a intenção de estabilizar
as relações sociais, de acordo com os parâmetros da Carta Magna, evitando
o risco do arrefecimento de sua força normativa (AGRA, 2007, p. 523).

De qualquer forma, a Constituição de 1988 qualiﬁca, em seu artigo
102, o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição; isso
vale,
[...] em primeiro lugar, dizer que ele é o intérprete maior da Constituição,
que nessa matéria suas decisões valem como entendimento último do texto
constitucional; em segundo lugar, signiﬁca que ele constitui o centro da
jurisdição constitucional, mormente como Tribunal do controle constitucional
concentrado (SILVA, J. A., 2005, p. 536).

Assim sendo, vale trazer para o Supremo Tribunal Federal aportes
teóricos provenientes da teorização do Tribunal Constitucional, para ﬁns
de análise da função desse órgão constitucional no controle de novação no
Brasil. Nesse propósito, é necessário estabelecer, para os ﬁns dessa pesquisa, noção da concepção de Tribunal Constitucional inserto na estrutura
do poder estatal, com o que é possível identiﬁcar suas funções primárias e
secundárias, para chegar à função no âmbito da qual a novação se insere.
Seguindo essa linha de raciocínio, ao ﬁnal é possível concluir se, de fato,
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o juízo de incompatibilidade de leis pré-constitucionais com a Constituição
é pauta estranha ou não à ﬁscalização abstrata de constitucionalidade.
Não raramente a doutrina utiliza a terminologia Tribunal Constitucional por ser “indiscutível tratar-se de um tribunal com as características
de um órgão constitucional, institucional e funcionalmente autônomo”
(CANOTILHO, 2003, p. 678). Essa é a linha de pensamento a que se
ﬁlia neste trabalho. Apenas a título de menção, parte da doutrina nega a
expressão clássica tribunal, por não compreender o Tribunal Constitucional
como tal, denominando-o corte, como ocorre no direito norte-americano.
Não obstante a divergência terminológica, parece haver certo consenso em
admitir a funcionalidade e a objetividade como elementos norteadores da
construção do sentido da expressão Tribunal Constitucional: “O Tribunal
Constitucional identiﬁca-se, pois, pelas funções que exerce, basicamente
todas marcadas profundamente pela idéia de protetor da supremacia constitucional, com sua defesa e cumprimento” (TAVARES, 2005, p. 159).
A teorização clássica da separação dos “poderes” do Estado – em
executivo, legislativo e judicial – se incorporou no constitucionalismo europeu especialmente com a obra de Charles de Montesquieu (1689-1755)
(1973, p. 156), mais precisamente o Capítulo VI do Livro XI de seu De
L’Esprit des Lois, de 1748: “Há, em cada Estado, três espécies de poderes:
o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do direito
das gentes, e o executivo das que dependem do direito civil”.
Desde o início já se evidenciava diﬁculdade de precisar as categorias
funcionais dos “poderes” e suas distinções. É uma questão identiﬁcada
como “ponto obscuro” da teoria (DALLARI, 1995, p. 181). Dalmo de
Abreu Dallari (1995, p. 184) adverte que, “dando atribuições tão restritas
ao Estado, Montesquieu não estaria preocupado em assegurar-lhe a eﬁciência, parecendo-lhe mais importante a separação tripartida dos poderes
para garantia da liberdade individual”. Limitar o poder do Estado para
reduzir ao mínimo sua atuação.
A questão toma relevo ainda maior no atual estágio do Estado
constitucional. Ao mesmo tempo em que a diﬁculdade de indicação das
atribuições de cada um dos poderes aumenta proporcionalmente à intensiﬁcação da complexidade do poder estatal, o enfrentamento torna-se ainda
mais necessário. Isso para assegurar a eﬁciência do Estado no atendimento
das novas exigências para as quais é solicitado a agir e a participar, especialmente nas relações e conﬂitos que decorrem das funções atribuídas
aos diversos órgãos estatais (BARACHO, 1984, p. 26).
Nesse contexto, muitos são os autores que conclamam interpretação
renovada da teoria da tripartição dos poderes. Defendem a manutenção de
seus fundamentos, mas buscam outros contornos mais conciliáveis com a
necessária atuação democrática do Estado constitucional. Esse repensar passa
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pela distinção e conferência de atribuições especializadas aos “poderes”
estatais. Entre eles, com toda a certeza, acha-se o Tribunal Constitucional,
“como novo ‘poder’ na efetivação da supremacia constitucional” (TAVARES,
2005, p. 172). A “tendência mais aceita é aquela que ensaia preservar a
teoria, graças a uma interpretação renovada da fórmula de Montesquieu,
não como separação impossível, mas distinção funcional entre os órgãos
do Estado” (BARACHO, 1984, p, 28).
Essa opinião coaduna com o pensamento que defende a existência
de razões suﬁcientes para repensar a clássica tripartição dos poderes. Cabe
reconhecer a necessidade de um órgão especíﬁco de natureza constitucional incumbido da tarefa de controle de compatibilidade das leis e atos do
poder público que afetam aos direitos fundamentais:
En la medida que han sido razones históricas y políticas las que originaron este sistema de división tripartita del poder, es que se puede aﬁrmar
que en la actualidad hay poderosas razones que han creado la profunda
convicción y necesidad de proteger la liberdad de los hombres de las propias autoridades de los tres clásicos poderes del Estado, creando nuevos
órganos de naturaleza constitucional. De ahí que el control de las normas
legales y judiciales, que afectan los derechos fundamentales, sean materia
de impugnación y anulación ante el Tribunal Constitucional, quien al ejercer
la función de control constitucional, ha llevado a replantear la clásica idea
tripartita de la división de poderes (LANDA, 1999, p. 417).

A leitura minuciosa da teoria clássica da tripartição dos poderes
evidencia o intuito de Montesquieu de identiﬁcar determinadas funções
materiais especíﬁcas (ou típicas) atribuídas aos poderes executivo, legislativo e judiciário. “A teoria é aceita como uma forma de separação de
funções, pelo que a especialização das mesmas constitui um dos elementos
essenciais da separação de poderes” (BARACHO, 1984, p. 35).
A estruturação do poder marcada pela estipulação de competência
exclusiva a cada espécie de órgão foi alvo de crítica veemente por parte
da doutrina, com especial destaque para Carré de Malberg, que entende ser
impraticável, porquanto há funções materialmente de legislar, administrar
e julgar que se postam em campo nebuloso, sendo impossível distingui-las
como função típica de cada órgão. A partir dessa constatação, a doutrina
inclinou-se no sentido de identiﬁcar funções atípicas de cada um dos
poderes, constatando a existência da inter-relação entre as funções ou
poderes que culminam nas idéias de balanced government e checks and
balances. Assim, a tarefa de distinguir as funções na complexa estrutura
estatal tornou-se ainda mais delicada.
É interessante o critério adotado por Carré de Malberg (1920, v.
1, p. 278) para a distinção das funções inerentes aos “poderes” estatais.
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Trabalha uma “conception dualiste des actes étatiques”, em que se
estabelece uma diferença de forma e de fundo que não é considerada
exclusivamente. Analisando a função jurisdicional, Malberg sustenta que
esta não pode ser examinada apenas pelo prisma material, mas também é
necessário reconhecer o elemento formal, que inclui a dimensão orgânica
na identiﬁcação de uma nova função: “les Constitutions font dépendre
la qualiﬁcation et l’efﬁcacité juridiques des divers actes étatiques d’une
question de forme et d’organe” (MALBERG, 1920, v. 1, p. 278). A análise
formal implica a constatação de regras próprias para a função, no caso
a do Tribunal Constitucional, e também o reconhecimento da existência
de órgãos particulares para desempenharem a referida função.
O Estado é a institucionalização do poder. Para trilhar o caminho da
análise cientíﬁca das funções do poder estatal, poder-se-ia adotar a análise
pelo enfoque do órgão ou das funções. Para identiﬁcar as funções essenciais do poder estatal, deve-se focar o órgão, numa dimensão orgânica, e
a ele as funções são atribuídas. Essas se complementam e se interligam.
O Tribunal Constitucional compõe uma das facetas do poder estatal, de
modo que, para o fechamento do estudo de sua dimensão funcional, há
que analisar o complexo de funções sob o prisma do órgão.
A partir deste raciocínio em que se distinguem as funções estatais
sob os prismas material e formal, André Ramos Tavares (2005, p. 186)
identiﬁca duas teorias que buscam traçar contornos estruturantes à categoria
funcional do Tribunal Constitucional: unitarista e pluralista. Aquela teoria
identiﬁca o Tribunal Constitucional como um órgão integrante da institucionalização estatal do poder ao qual se atribui função inovadora na teoria
clássica das funções do Estado, mas respeitando a construção doutrinária
clássica de Montesquieu “um órgão, uma função” (TAVARES, 2005, p.
189). Mas qual é essa função? Sob o prisma formal, no qual se inclui a
dimensão orgânica, admite-se a existência de um órgão com a função de
ﬁscalização (defesa) e a de aplicação (cumprimento) da Constituição. É a
unidade de manifestação da Justiça constitucional sob seu aspecto funcional
aludida por Mauro Cappelletti (1999, p. 25): “a função da tutela e atuação
judicial dos preceitos da suprema lei constitucional”.
No entanto, é conveniente indagar o porquê de fazer a distinção
funcional e autônoma de defesa e aplicação da Constituição se todos os
clássicos poderes devem, no fundo, aplicar e cumprir a Constituição? De
fato, não há como negar a vinculação de todos os poderes à defesa e à
aplicação da Constituição. Mas o que se propõe, na teorização da Justiça constitucional, é a constituição de órgão especíﬁco para a função de
defesa e cumprimento da Constituição. Apenas por esse motivo já seria
suﬁciente para diferenciá-lo dos demais órgãos estatais, cujas funções no
aspecto material podem chegar ao mesmo objetivo; porém, formalmente
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não são constituídos para tal meta direta (produção de leis, solução de
conﬂitos e execução das leis).
Mas a função do Tribunal Constitucional se resume à defesa/cumprimento da Constituição? A pergunta comporta respostas antagônicas. Não
porque a estipulação única desta função não é suﬁciente para alcançar a
ﬁnalidade de efetivamente defender e cumprir a Constituição. A construção
do Tribunal Constitucional implica a concepção de regras próprias certas
para formalizar diversas funções que de fato, no fundo, aí sim, podem
ser reduzidas a uma só: a de defesa/cumprimento da Constituição. Dáse assim espaço à teoria pluralista, que abarca a estruturação teórica de
funções derivadas da função primária. Funções outras que decorrem das
regras formais de constituição do Tribunal Constitucional e convergem
para a função primária de defesa/cumprimento da Constituição.
As funções, unitarista ou pluralista, próprias do Tribunal Constitucional estão alicerçadas no reconhecimento do Estado moderno calcado
na idéia de supremacia constitucional e, por conseguinte, na necessidade
de um órgão especíﬁco de guarda da Constituição. A partir da idéia de
conjugação ou inter-relação das teorias unitarista e pluralista, chega-se a
um complexo de atribuições do Tribunal Constitucional, analisadas pela
doutrina de forma desordenada. O que se nota, como coloca André Ramos Tavares (2005, p. 198), é a premência de uma sistematização teórica
do rol de funções próprias do Tribunal Constitucional. Essa é a linha de
investigação de Tavares (2005, p. 185), que procura identiﬁcar as categorias funcionais fundamentais da Justiça constitucional, apontando, além
da função primária de defesa/cumprimento da Constituição, as seguintes
funções secundárias: interpretativa e de enunciação constitucional; estruturante; arbitral; legislativa; governativa; comunitarista.
A função interpretativa tem a natureza de uma atividade de mediação,
porquanto se destina à atividade de construção do conteúdo normativo do
enunciado constitucional fornecido pelo legislador constituinte (TAVARES, 2005, p. 219). Essa idéia supera a tradicional concepção meramente
mecânica de aplicação do direito positivo, para assentar-se na desvinculação do texto normativo da norma, esta resultante de uma construção
interpretativa. Assim, a função interpretativa do Tribunal Constitucional
tem caráter normativo, na medida em que produz decisões normativas e
não apenas decisões interpretativas. Das decisões se extrai o conteúdo
semântico (normativo) dos enunciados constitucionais. A busca da decisão
normativa deve ser promovida numa dimensão comunicativa necessária
para a explicitação interpretativa no próprio contexto decisório.
A função arbitral tem o propósito de acertamento de conﬂitos do
sistema jurídico-constitucional relativos estritamente à competência dos
entes constitucionais. O Tribunal Constitucional, no exercício desta função,

controle.indb 197

24/2/2010 16:58:34

198

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PRÉ-CONSTITUCIONAIS

tem a responsabilidade de preservar o equilíbrio do sistema de poderes,
“de garantir a unidade política da federação, impedindo que entes políticos
entrem em litígio, o que acarreta instabilidades entre as esferas de poder”
(AGRA, 2007, p. 526). No desempenho dessa função, o Tribunal Constitucional porta-se como verdadeiro mediador (TAVARES, 2005, p. 298).
A função comunitarista está inserida entre as funções estruturantes.
Consiste na atividade do Tribunal Constitucional voltada para a defesa
da superioridade do direito comunitário (pró-comunidade) em relação ao
direito estatal (de cada Estado integrante de uma comunidade maior). A
preocupação maior é o direito comunitário. Exemplo: Tribunal de Justiça
da Comunidade Européia. Nessa função, o que interessa é o controle de
conformidade dos atos normativos de um Estado às diretivas superiores
do direito comunitário. A função legislativa trata do “desenvolvimento
de atividade da qual resulta a composição inaugural de comandos com
efeitos de caráter geral” (TAVARES, 2005, p. 322). Exemplo: elaboração do regimento interno do Tribunal Constitucional com fundamento
na Constituição. Já a função governativa tem campo restrito no qual o
Tribunal Constitucional atrela sua atividade em direção à persecução de
seus ﬁns primários consubstanciados em normas programáticas (TAVARES, 2005, p. 347).
Dentre todas as funções acima destacadas, interessa particularmente,
para responder a indagação formulada no início deste tópico, a função
estruturante desempenhada pelo Tribunal Constitucional. André Ramos
Tavares (2005, p. 253) formula um conceito operacional dessa função,
consistente na “função por meio da qual se promove a adequação e a
harmonização formais do ordenamento jurídico, consoante sua lógica
interna e seus próprios comandos relacionados à estrutura normativa
adotada”. E explica:
O que o Tribunal Constitucional realiza, no exercício da denominada
função estruturante, é a manutenção do edifício jurídico-normativo, consoante as diretrizes de funcionamento deste, constantes na Constituição.
Trata-se de calibração do sistema, eliminando os elementos (normativos)
indesejáveis (incongruentes), as práticas e omissões inconciliáveis com os
comandos constitucionais (TAVARES, 2005, p. 253).

A função estruturante engloba diretamente a função inaugural do
Tribunal Constitucional, vale dizer, nuclear ou primária, que é o controle
de compatibilidade das leis com a Constituição, como forma de garantir e
aplicar o texto fundamental. Tem o primado de assegurar o postulado da
unidade (hierárquica) do sistema, tanto formal como material. A proteção
desse postulado representa a garantia de preservação da supremacia e rigidez do corpo constitucional. Portanto, em última instância, “tudo o que
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se relacionar com a estrutura básica do edifício será considerado função
estruturante” (TAVARES, 2005, p. 253).
O sistema jurídico compõe uma estrutura hierárquica, no qual a
Constituição se acha no nível mais alto. Seu tamanho dita sua complexidade. Quanto mais complexa, maior a ocorrência de atos atentatórios à
regularidade do sistema constitucional. A cultura constitucional do País e
a consciência de democracia e cidadania também contribuem para o aumento de atos atentatórios à Constituição. Daí a necessidade de um órgão
especíﬁco para manutenção da estrutura do sistema jurídico.
A manutenção derivada do exercício da função estruturante envolve
necessariamente uma natureza propriamente normativa e de patamar constitucional - essa é uma premissa importante sustentada por dois fatores
identiﬁcados por André Ramos Tavares (2005, p. 258): a) a eliminação
de uma lei não é derivada da função interpretativa apenas. A aferição da
incompatibilidade hierárquica entre normas envolve a interpretação de
ambas, ou seja, a construção do conteúdo semântico de ambas; mas tal
atividade é apenas um pressuposto, o que torna a função interpretativa
uma função instrumental da estruturante; b) a função estruturante apresenta status constitucional, de sorte que as decisões normativas do Tribunal
Constitucional têm status constitucional.
Os dois fatores são importantes para desvincular o Tribunal Constitucional da idéia, de certa forma mal compreendida quando utilizada
primeiramente por Kelsen, de legislador negativo, idéia essa que iguala a
função estruturante do Tribunal Constitucional à do legislador. A distinção
que se faz é que, no caso em que as leis são eliminadas por incompatibilidade com a Constituição (fere a estrutura hierárquica) ou por invasão de
competências próprias de outros órgãos, a eliminação está assentada em
uma base exclusivamente constitucional. A norma violada é constitucional.
A solução do conﬂito entre fontes de Direito tem o mesmo status, qual seja,
constitucional. Para essa solução, produz-se, pois, decisão normativa com
o mesmo status de norma constitucional e por um Tribunal Constitucional.
Portanto, a eliminação de uma lei não é, como diz Kelsen, uma função
tipicamente legislativa, mas sim função propriamente constitucional:
No es pues el Parlamento mismo con quien puede contarse para realizar
su subordinación a la Constitución. Es un órgano diferente a él, independiente
de él, y por conseguinte, tambien de cualquier otra autoridad estatal, al que
es necesario encargar la anulación de los actos inconstitucionales – esto es,
a una jurisdicción o tribunal constitucional (KELSEN, 2001, p. 52).

Uma lei que fere a Constituição pode ser eliminada por outra lei,
produzida pelo legislativo, compatível com a Constituição. É a atuação
em âmbito legal. Agora, uma lei que fere a Constituição pode ser elimi-
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nada por decisão normativa, produzida por um Tribunal Constitucional,
mantendo-se em âmbito constitucional.
A questão da invasão do Tribunal Constitucional na esfera de atuação
do legislativo é mais um problema de aceitação de premissas: superioridade
da Constituição; necessidade de manutenção do sistema jurídico, principalmente da Constituição; leva à criação de um órgão especíﬁco para a
função especíﬁca de eliminar os conﬂitos entre as leis e a Constituição,
que é atividade especíﬁca não desempenhada pelo legislativo. Se não se
aceita essas premissas, mas a de que só o legislativo pode produzir e
extrair leis do sistema, então não se justiﬁca um Tribunal Constitucional,
e haverá sim uma invasão de poderes.
É certa a impossibilidade de num só golpe eliminar todas as antinomias do sistema, como é certa também a necessidade de desenvolvimento
de um mecanismo de veriﬁcação e eliminação dos atos atentatórios à
Constituição. Cabe à função estruturante do Tribunal Constitucional essa
tarefa. E tal função encontra seu campo de ação e efetivação no mecanismo de controle de constitucionalidade, desenvolvido por meio do
processo objetivo nos países que adotam o modelo concentrado-abstrato
de constitucionalidade das leis. É neste processo que o Tribunal Constitucional desempenha com maior eﬁciência a função estruturante, e realiza
o controle de constitucionalidade em sentido amplamente suﬁciente para
abarcar a veriﬁcação da compatibilidade da lei com a Constituição, quanto
aos requisitos formais, subjetivos (como a competência do órgão que o
editou), objetivos (como a forma, os prazos, o rito, observados em sua
edição) e quanto aos requisitos substanciais (que diz respeito aos direitos
e garantias consagrados na Constituição).
7.3 LEI PRÉ-CONSTITUCIONAL: PAUTA IRRECUSÁVEL DO
PROCESSO CONSTITUCIONAL OBJETIVO
Desvendada a função estruturante do Supremo Tribunal Federal,
é possível desaﬁar, com mais sustentação, a questão de o vício da nãonovação constituir-se ou não pauta indissociável do âmbito de controle
constitucional autônomo. Essa questão pode ser desaﬁada sob a ótica de
três critérios de justiﬁcação: formal, substancial e motivacional. O primeiro
analisa a questão acentuando o aspecto procedimental de solução do vício
da não-novação; o segundo acentua o conteúdo ou a substância do vício;
e o terceiro a motivação.
Sob a ótica da justiﬁcação formal, Gilmar Ferreira Mendes (2005,
p. 202) lembra a posição de Kelsen sobre o processo de controle abstrato
de normas pré-constitucionais no âmbito da natureza e desenvolvimento
da jurisdição constitucional, argumentando que essa questão para o jurista
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austríaco é tratada de forma diferenciada em cada sistema jurídico. Por
esse entendimento, a inserção da novação no âmbito de controle normativo abstrato estaria sujeita às circunstâncias temporais de implantação e
desenvolvimento do Tribunal Constitucional em cada sistema jurídico.
Enquanto reﬂetida essa questão sob a ótica dos aspectos procedimentais, vale dizer, atendo-se apenas às vias processuais adequadas para o
enfrentamento da novação, é razoável admitir a inﬂuência de cada sistema
jurídico. Em determinado país, a Constituição pode qualiﬁcar a norma
não novada como ato inconstitucional superveniente e assim adotar como
instrumento processual a ação de controle de constitucionalidade, como é
o caso de Portugal (artigo 282 da Constituição de 1976). Já num país de
modelo difuso de controle de constitucionalidade como os Estados Unidos,
a questão será sempre enfrentada no caso concreto submetido ao Poder
Judiciário, independentemente da qualiﬁcação do vício de não-novação.
Contudo, ao analisar os aspectos substanciais da novação não há
como negar que o que está em questão é a manutenção do edifício jurídico-normativo. Ainda que se admita a exclusão da novação do controle
abstrato de constitucionalidade por disposição expressa do sistema jurídico
em admitir apenas o controle abstrado de leis pós-constitucionais, há, no
entanto, que se reconhecer o fato de a compatibilidade da norma préconstitucional com a Constituição encerrar substancialmente um problema
inerente à estrutura do ordenamento jurídico-constitucional. A recriação de
normas pré-constitucionais por meio da novação, aproveitando o substrato
legal anterior, potencializa o risco de gerar incompatibilidades insuportáveis capazes de ameaçar seriamente a implementação da nova ordem
constitucional. Num sistema jurídico em que existe um órgão especíﬁco
para a guarda da Constituição, não há como negar ser a novação pauta
pertinente à função estruturante do Tribunal Constitucional.
Em decisão do Tribunal Constitucional espanhol (Sentença n. 4, de
2.2.1981), pode-se veriﬁcar preocupação em aﬁrmar a questão da novação
como pauta de indispensável enfrentamento por meio de processo autônomo
para culminar em decisão geral e vinculante de ﬁscalização da compatibilidade ou não de lei pré-constitucional com a Constituição vigente, para
assim evitar lacunas insuportáveis no sistema jurídico:
El Tribunal Constitucional es competente para enjuiciar la conformidad
o disconformidad con la Constitución, tanto de las leyes preconstitucionales
como de las posteriores a la Constitución. Pero así como, en relación a éstas,
el Tribunal ostenta un monopolio de enjuiciamento, los Jueces y Tribunales
deben inaplicar las anteriores a la Constitución si entienden que han quedado
derogadas por la misma o pueden, en caso de duda, promover la cuestión de
inconstitucionalidad, si bien solo la declaración de inconstitucionalidad hecha
por el Tribunal Constitucional tiene plenos efectos frente a todos.
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Na Itália, não é diferente. A jurisprudência constitucional italiana se
ﬁrmou no sentido de reconhecer a atribuição do Tribunal Constitucional
para proferir juízo de novação, porquanto envolve questão relativa à compatibilidade de uma disposição legislativa com a Constituição, fato este
suﬁciente para tornar legítima a competência para tal atividade:
La tesi accolta dalla Corte costituzionale considera I'illegittimità costituzionale come la situazione nella quale si vengono a trovare tutte le leggi,
per il sol fatto del loro contrato con la costituzione, a prescindere dalla
natura delle norme di quest'ultima e dal loro essere anteriori o successive.
L'illegittimità costituzionale, è detto nella sent. 1/1956, è un concetto che
si muove in una sfera diversa da quella dell'abrogazione e assorbe tutte le
ipotesi di contrasto con la costituzione, anche quelle qualiﬁcabili – nell’altro
ordine di idee – come abrogazione (ZAGREBELSKY, 1988, p. 144).

Há muito a Corte Constitucional italiana reconhece que a contrariedade entre norma pré-constitucional e Constituição implica hipótese de
ilegitimidade constitucional; este entendimento remonta à primeira decisão
da Corte, a Sentença n. 1 de 1956:
[...] è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali
e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non
mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle
costituzionali. Tanto nell’uno quanto nell’altro caso la legge costituzionale,
per la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzione rigida, deve prevalere
sulla legge ordinaria.
Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le leggi
anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa
conﬁgurare un problema di abrogazione da risolvere alla stregua dei principi generali fermati nell’art. 15 delle Disp. prel. al Cod. civ. I due istituti
giuridici dell’abrogazione e della illegittimità costituzionale delle leggi non
sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con
competenze diverse. Il campo dell’abrogazione inoltre è più ristretto, in
confronto di quello della illegittimità costituzionale, e i requisiti richiesti
perchè si abbia abrogazione per incompatibilità secondo i principi generali
sono assai più limitati di quelli che possano consentire la dichiarazione di
illegittimità costituzionale di una legge.

Essa decisão foi seguida de outras como a Sentença n. 40 de 1958,
relatada por Aldo Sandulli, que destacou:
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, rimettendo l’attuale questione
a questa Corte, ha esattamente avvertito che quelle relative alla compatibilità di una disposizione legislativa con una norma costituzionale sono
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questioni di legittimità costituzionale, di esclusiva competenza di questa
Corte, anche se riguardino disposizioni anteriori all’entrata in vigore della
norma costituzionale con cui siano incompatibili.
Di conseguenza, nonostante che i giudici comuni abbiano talora affermato l’intervenuta abrogazione da parte della Costituzione del secondo
comma dell’art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, la Corte ritiene suo
potere e dovere di pronunciare in ordine alla legittimità costituzionale di
tale disposizione.

Em outra oportunidade, Aldo Sandulli (1967, p. 34) se deteve na
questão e concluiu que: “Alla Costituzione repubblicana delle leggi ad essa
anteriori che siano in grado di operare durante la sua vigenza”. É uma
referência direta às normas anteriores ao advento da primeira Constituição
republicana do período monárquico, ocasião em que gerou enorme debate
na doutrina italiana, culminando no entendimento assentado na Sentença
n. 1, de 1956, e assim, até hoje, na Itália, “la Corte Constitucional es
competente para decidir sobre la legitimidad constitucional de cualquer
ley, poco importa si es anterior o sucesiva a la Constitución” (GUASTINI,
2005, p. 60). Esta postura resulta de um contexto histórico favorável:
A Constituição italiana de 1947 representou um momento histórico, pois
instaurou um sistema republicano, em contraposição ao Estado fascista que
lhe precedeu. Muitas das disposições normativas anteriores, de cunho totalitário, entraram em choque direito com a nova ordem constitucional. Em
outras normas, todavia, o contraste não era tão evidente, pelo que fez-se
necessária, como estratégia política, a interferência do Tribunal Constitucional (DINIZ, M. A., 1995, p. 61).

No direito constitucional alemão, o artigo 123, al. 1, da Lei Fundamental, constitui cláusula de recepção. Com base nela, o objeto do controle
abstrato pode ser todo o direito federal e estadual em todos os seus graus
hierárquicos, não importando se se trata de direito pré ou pós-constitucional
(MARTINS, L., 2005, p. 45). “Estão submetidas, porém, ao processo de
controle concreto de normas apenas as leis pós-constitucionais, uma vez
que, nesse caso, a decisão sobre a colisão de normas não ameaça a autoridade do legislador constitucional” (MENDES, 2005, p. 203). Ou seja,
o “monopólio de rejeição, segundo a Corte de Karlsruhe, circunscreve-se,
no controle concreto ('Konkrete Normenkontrolle'), apenas às leis editadas após 1949. Todavia, o 'BVerfGE' admite a ﬁscalização das normas
anteriores à Lei Fundamental, em sede de controle abstrato ('Abstrakte
Normenkontrolle')” (DINIZ, M. A., 1995, p. 61).
Tal como descrito em tópicos anteriores, na evolução histórica do
controle judicial de novação no sistema brasileiro, mostra-se que há muito
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a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou-se, principalmente
a partir da ADIn n. 2, no sentido de impossibilitar o exercício do controle de novação via ação direta de inconstitucionalidade, mas tão-somente
no plano do controle difuso de constitucionalidade. E assim o fez sob o
fundamento da natureza do vício da não-novação, cuja resolução se dá
por meio da aplicação do princípio lex posterior derogat priori e não do
exame de constitucionalidade, já que a não-novação implica questão de
revogação e não de inconstitucionalidade.
Contudo, trata-se de postura – se acentuados os aspectos substanciais
da não-novação – incompatível com a função estruturante do Tribunal
Constitucional. O controle de constitucionalidade é um mecanismo formal
imprescindível para assegurar substancialmente a preservação e o cumprimento da Constituição. Para analisar o comprometimento da Justiça
constitucional com o juízo de novação, há que tomar em evidência não
a forma, mas o substrato, o conteúdo do controle de constitucionalidade.
Assim procedendo, chega-se à idéia de garantia da Constituição enquanto
“garantías de la regularidad de las normas inmediatamente subordinadas
a la Constitución, es decir, esencialmente garantías de la constitucionalidad de las leyes” (KELSEN, 2001, p. 15), o que implica apreciação
de toda e qualquer relação de incompatibilidade direta de uma norma
com a Constituição.
A incompatibilidade representa afronta legislativa à supremacia
da Constituição. Cabe então indagar, já sob a ótica da motivação: a incompatibilidade de lei pós-constitucional com a Constituição representa
risco maior à supremacia constitucional do que a incompatibilidade de
lei pré-constitucional? Parece ser estéril qualquer esforço, se é que seja
possível, de diferenciar grau ou intensidade dos efeitos da contrariedade
à Constituição, sendo a afronta decorrente de lei pré-constitucional ou
pós-constitucional. A toda evidência, a permanência no sistema de leis,
independentemente de tempo de eﬁcácia, incompatível com a Constituição, representa risco à supremacia constitucional. A diferenciação do
tratamento não se justiﬁca se evidenciada a substância das incompatibilidades normativas, como também a motivação.
Esta evidência parece que, por força da nova lei da argüição de
descumprimento de preceito fundamental, ganhou corpo na ordem positiva
brasileira. Mas há muito o juízo de compatibilidade por meio de controle
de constitucionalidade autônomo ﬁcou relegado pelo Supremo Tribunal
Federal em relação às leis pré-constitucionais. O que se percebe é que tal
atividade ﬁcou afastada das atribuições do Supremo Tribunal Federal, salvo
por meio do controle difuso, porquanto a questão sempre foi enfrentada
sob o prisma formal-processual e não material. Afastou-se o controle,
dada convicção de inadmissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade para o exercício do juízo de novação. Porém, tal postura acabou
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por ocultar problema ainda maior: o risco à supremacia constitucional é
o mesmo na ocorrência de incompatibilidade com a Constituição de lei,
seja pré-constitucional, seja pós-constitucional.
Não se pode enfrentar um problema desse jaez pelo viés da admissibilidade ou não de um instrumento processual, mas sim pelo conteúdo
substancial da questão a que se pretende seja submetida ao Tribunal
Constitucional. Se a norma não novada constitui ato inconstitucional ou
simplesmente revogado pouco importa: o que efetivamente interessa quando
se busca a estruturação funcional de um Tribunal Constitucional é o conteúdo e os efeitos do juízo de novação, que são, sem dúvida, equivalentes
em reﬂexos ao juízo de constitucionalidade, assim considerado aquele cuja
apreciação se resume às leis pós-constitucionais. Tanto o juízo de novação
como o juízo de constitucionalidade lidam com a incompatibilidade da
lei com a Constituição geradora de incoerência no sistema jurídico a ser
corrigida por meio da função estruturante do Tribunal Constitucional.
No julgamento da ADIn n. 2, dirigida contra artigos do Decreto-lei
n. 532, de 16.4.1969 e artigos do Decreto federal n. 95.921, de 14.4.1988,
a questão da novação foi amplamente debatida, revolvendo o tema com
vigor no Supremo Tribunal Federal, quando da análise da preliminar de
não-conhecimento da ação direta. Prevaleceu o entendimento do Ministro
Paulo Brossard, acompanhado de oito votos, mantendo a linha tradicional
da jurisprudência da Suprema Corte, de que a desconformidade argüida
entre a nova Constituição e atos normativos pré-constitucionais seria redutível à revogação destes, para declaração da qual não seria idônea a ação
direta. Ou seja, por esse entendimento, não obstante se reconheça na norma
pré-constitucional a condição de incompatibilidade constitucional, ou, na
doutrina italiana, a ilegitimidade constitucional, ainda assim não cabe ao
Supremo Tribunal Federal – ou, pela linha de raciocínio prevalecente na
referida ação direta, a qualquer Tribunal Constitucional – tomá-la como
objeto legítimo de submissão a processo objetivo, porquanto, por ser reduzível à revogação, a declaração de incompatibilidade seria inidônea.
Contudo, em voto vencido, o Ministro Sepúlveda Pertence sustentou
a tese da revogação qualiﬁcada decorrente de inconstitucionalidade superveniente, na linha da jurisprudência portuguesa e italiana. O que chamou
atenção, nesse particular, foi a preocupação de Sepúlveda em ressaltar a
legitimidade constitucional de qualquer Tribunal Constitucional, inclusive
do Supremo Tribunal Federal, para dirimir as incompatibilidades entre
a norma pré-constitucional e a nova Constituição por meio de controle
abstrato e concentrado:
Não obstante, tenho a ousadia de dissentir, por força de uma ﬁrme
convicção de que recusar a via da ação direta de inconstitucionalidade ao
expurgo das leis velhas incompatíveis com a nova ordem constitucional, seria
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demitir-se, o Supremo Tribunal, de uma missão e de uma responsabilidade
que são suas. Intransferivelmente suas (ADIn 2).

O discurso jurídico-processual de justiﬁcação da incompatibilidade
do instrumento processual turvou a convicção essencial da legitimidade
constitucional do Supremo Tribunal para exercer o juízo de novação em
sede de processo objetivo. Quiçá por justamente não existir à época outro
instrumento, além das ações de constitucionalidade, para o exercício do
controle abstrato de normas. Por detrás do embate conceitual, no fundo,
Sepúlveda esforçou-se por demonstrar, por meio de argumentos de cunho
político-constitucional, que “sempre que a incompatibilidade derivar da
vigência da Constituição sobrevinda” (ADIn 2), não deve o Supremo Tribunal Federal furtar-se à tarefa de eliminá-la em sede de processo objetivo.
Só assim se estará servindo “melhor às inspirações do sistema brasileiro
de controle de constitucionalidade” (ADIn 2), pois, do contrário:
Reduzir o problema às dimensões da simples revogação da norma infraconstitucional pela norma constitucional posterior – se é alvitre que tem
por si a sedução da aparente simplicidade -, redunda em fechar-lhe a via
da ação direta. E deixar, em conseqüência, que o deslinde das controvérsias suscitadas ﬂutue, durante anos, ao sabor dos dissídios entre juízes e
tribunais de todo o País, até chegar, se chegar, à decisão da Alta Corte, ao
ﬁm de longa caminhada pelas vias freqüentemente tortuosas do sistema de
recursos. De resto, nem a decisão do Supremo Tribunal, despida da força
vinculante erga omnes, encerrará as contradições. Perderão com tudo isso,
inevitavelmente, não só a rapidez, mas a uniformização dos resultados da
tarefa jurisdicional de conformação do direito velho às novas diretrizes da
Lei Fundamental, com patente perda da efetividade desta e da segurança
jurídica dos jurisdicionados (ADIn 2).

De fato, não há como negar a correção ao entendimento de Sepúlveda, e, por conseguinte, dos demais vencidos no julgamento da ADIn
2, quanto à competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e
julgar as questões relativas ao juízo de novação em controle abstrato ou
concentrado. Há que aplicar também à lei pré-constitucional o princípio
da supremacia da Constituição – para este desiderato é fundamental a
atuação do Supremo Tribunal Federal, defende Sepúlveda.
A respeito do entendimento vencido na referida ação direta, veio a
pronúncia de Clèmerson Merlin Clève (2000, p. 220) no sentido de defender a existência de mecanismo de aferição da legitimidade constitucional
do direito precedente:
Porque a Constituição, à medida que sobre eles silencia, não impõe limites ao objeto da ﬁscalização abstrata, o Supremo Tribunal Federal perdeu,
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com a decisão, uma grande oportunidade para alargar o alcance da ação
direta. A posição dos vencidos, conquanto não satisfaça a cinqüentenária
jurisprudência do Excelso Tribunal, encontra-se mais ajustada à tendência
contemporânea de dar à ﬁscalização abstrata extensão suﬁciente para apanhar o direito preexistente.

Essa conclusão está muito calcada na percepção apreendida do
dia-a-dia do Poder Judiciário pátrio. Decorridas quase duas décadas de
vigência da Constituição Federal atual ainda, e não raramente, deparase com severos debates promovidos em processos intersubjetivos nos
tribunais estaduais envolvendo questões relativas à novação ou não de
um sem-número de atos normativos pré-constitucionais que, ao ﬁnal,
alcançam o Supremo Tribunal Federal, passando por todas as instâncias,
depois de anos de debate. É o caso, por exemplo, dos embates travados
a respeito da não-novação de artigos da Lei de Imprensa (Lei n. 5.250,
de 9.2.1967) ou até mesmo de sua integralidade, tais como os artigos
51 e 52, que trazem previsão de limite de cálculo da verba indenizatória
por danos morais decorrentes de responsabilidade civil da empresa que
explora o meio de informação ou divulgação, por incompatibilidade com
o alcance das regras estatuídas no artigo 5.º, incisos V e X, da CF/88
(RE n. 447.584-7/RJ, julgado em 28.11.2006; n. 396.386/SP, julgado em
29.6.2004; n. 348.827/RJ e n. 420.784/SP, julgados em 1.6.2004; com
datas ainda mais remotas, RE n. 72415/RJ, em 14.4.1998; n. 39886, em
3.11.1997; n. 52842/RJ, em 16.9.1997). Somente em 19.2.2008, houve a
interposição da ADPF n. 130 em que se pretende o reconhecimento da
não-novação de diversos dispositivos da Lei n. 5.250/67. Recentemente
essa ação foi julgada procedente, para, e agora sim, já bem tarde, cessar
as indagações judiciais acerca da novação ou não de inúmeros artigos
da Lei de Imprensa.
No âmbito do Direito Público, até hoje inúmeros processos intersubjetivos, que deságuam no Supremo Tribunal Federal veiculam debates
acerca da novação ou não dos parágrafos do artigo 15 do Decreto-lei n.
3.365/41, que traduz a exigência ou não, em processos de desapropriação,
de depósito integral da avaliação prévia para imissão na posse initio litis,
tendo como norma paradigma de novação o artigo 5.º, inciso XXIV, da
CF/88 (RE n. 245.914-3/SP, julgado em 29.6.1999; n. 185303/SP, em
16.12.1997; n. 176108/SP, em 12.6.1997; n. 116.409-3, em 21.6.1988).
Quando obrigadas essas questões a serem tratadas exclusivamente pela via
do controle difuso, acabam por demarcar, como aponta Paulo Bonavides
(2003, p. 313) ser fato ínsito desse tipo de controle, “período de incerteza,
permeado de suspeitas ou desconﬁanças acerca da legitimidade constitucional de uma lei”, vale dizer, das leis pré-constitucionais – esse período
é tão signiﬁcativo quanto o é em relação às leis pós-constitucionais.
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O processo objetivo, dotado de eﬁcácia erga omnes e caráter vinculante, é o meio mais eﬁcaz para, no propósito de cessar a aplicação de lei
pré-constitucional incompatível com a Constituição, evitar “o surgimento de
milhões de processos cujo desfecho é projetado no tempo, com sobrecarga
da máquina judiciária e enorme instabilidade das relações jurídicas”, tal
como pondera o Ministro Marco Aurélio Mello, na ADPF n. 46.
Isso só ocorre, dada a postura do Supremo Tribunal Federal de, sob o
argumento da ausência de instrumento processual próprio, relegar a matéria
para exclusiva resolução em sistema difuso, impedindo o enfrentamento
das questões em sede de processo objetivo, por meio do qual se assegura a
imposição erga omnes e vinculativa das decisões e assim propicia a eliminação deﬁnitiva da eﬁcácia da norma não novada. O peso dessa evidência
diminui diante do novo instituto da súmula vinculante e com a argüição de
descumprimento de preceito fundamental. Porém, não com a intensidade que
se espera do controle abstrato e concentrado do direito pré-constitucional.
Essa aspiração foi objeto de interessante debate entre Ministros do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn n. 75, em 1.4.1992,
na qual se buscava a inconstitucionalidade da Lei do Estado do Paraná
n. 8.801, de 29.6.1988, em face da Constituição vigente. Em determinado
momento, em questão preliminar de conhecimento da ADIn, o Ministro
Aldir Passarinho expressa seu inconformismo por excluir do objeto de
controle de constitucionalidade as leis pré-constitucionais, em meio ao
seguinte debate:
O Sr. Ministro Moreira Alves: - Pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, quando a lei é anterior à Constituição e esta se incompatibiliza com
ela, o que rege esse problema são os princípios da revogação. E se trata de
revogação, esta não dá margem a ação direta de inconstitucionalidade.
O Sr. Ministro Aldir Passarinho: - Em face da hipótese desta natureza,
isto é, de lei anterior em face da Constituição nova, não me pareça que
deva o Supremo Tribunal Federal fugir ao seu exame. A Constituição fala
em ação direta de inconstitucionalidade, e acredito que o legislador constituinte tenha pretendido que esta Corte decida, mesmo quanto a lei anterior,
se ela continua a vigorar ou não.
O Sr. Ministro Moreira Alves: Não é este o entendimento do Tribunal
até agora.
O Sr. Ministro Aldir Passarinho: - Na sua função constitucional, no
controle constitucional das leis, o Supremo Tribunal Federal deve examinar
se ela subsiste, ou não, em face da Constituição nova. Do contrário, nós
abriremos mão – esta a verdade – de uma função das mais relevantes.
O Sr. Ministro Moreira Alves: - A questão constitucional poderá chegar
a esta Corte por meio do controle difuso.
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O Sr. Ministro Aldir Passarinho: - Isso é matéria constitucional e por isso
mesmo da mais alta importância, e havendo possibilidade de examiná-la,
frente à Constituição, numa ação direta de inconstitucionalidade, devemos
fazê-lo até para dizer se ela subsiste, ou não, em face da Constituição. Vamos
recusar-nos da apreciação de todas as leis anteriores à Constituição [...]

A preocupação de cingir à via difusa o acesso ao controle de compatibilidade da lei pré-constitucional com a nova Constituição contagiou
outro Ministro atualmente presente no Supremo Tribunal Federal, que sinalizou expressamente a necessidade de revisão do posicionamento vigente
a respeito da matéria. Em recente julgamento, já em sede de argüição
de descumprimento de preceito fundamental (ADPF n. 33, julgada em
29.10.2004), Gilmar Ferreira Mendes propõe a revisão da jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:
[...] considerando a razoabilidade e o signiﬁcado para a segurança jurídica
da tese que recomenda a extensão do controle abstrato de normas também
ao direito pré-constitucional, não se aﬁguraria despropositado cogitar da
revisão da jurisprudência do STF sobre a matéria.

Continua Mendes com a observação de que:
A questão ganhou, porém, novos contornos com a aprovação da Lei n.
9.882, de 1999, que disciplina a argüição de descumprimento de preceito
fundamental e estabelece, expressamente, a possibilidade de exame da
compatibilidade do direito pré-constitucional com norma da Constituição
Federal. Assim, toda vez que se conﬁgurar controvérsia relevante sobre a
legitimidade do direito federal, estadual ou municipal, anteriores à Constituição, em face de preceito fundamental da Constituição, poderá qualquer
dos legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade
propor argüição de descumprimento. Também essa solução vem colmatar
uma lacuna importante no sistema constitucional brasileiro, permitindo que
controvérsias relevantes afetas ao direito pré-constitucional sejam solvidas
pelo STF com eﬁcácia geral e efeito vinculante (ADPF 33).

De certa forma, a postura do Supremo Tribunal Federal de não-extensão
do controle abstrato de normas também ao direito pré-constitucional é paradoxal. Em 7.2.1992, julgou-se a ADIn n. 7, cujo relator fora o Ministro
Celso de Mello que assim decidiu:
A ação direta de inconstitucionalidade não se revela instrumento juridicamente idôneo ao exame da legitimidade constitucional de atos normativos
do Poder Público que tenham sido editados em momento anterior ao da
vigência da constituição sob cuja égide foi instaurado o controle normativo
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abstrato. A ﬁscalização concentrada de constitucionalidade supõe a necessária existência de uma relação de contemporaneidade entre o ato estatal
impugnado e a Carta Política sob cujo domínio normativo veio ele a ser
editado. O entendimento de que leis pré-constitucionais não se predispõem,
vigente uma nova Constituição, a tutela jurisdicional de constitucionalidade
in abstrato – orientação jurisprudencial consagrada no regime anterior (RTJ
95/980 – 95/993 – 99/544) – foi reaﬁrmado por esta Corte, em recentes
pronunciamentos, na perspectiva da Carta Federa de 1988.

Diante desse posicionamento, por entender que a incompatibilidade
vertical superveniente de atos do Poder Público, em face de um novo ordenamento constitucional, traduz hipótese de pura e simples revogação, o
Supremo Tribunal Federal não conheceu da ADIn n. 7. Essa ação pretendia
a inconstitucionalidade do Decreto-lei n. 2.445, de 29.6.1988, com a nova
redação que lhe deu o Decreto-lei n. 2.449, de 21.7.1988, que alterou a
legislação referente aos programas PIS/PASEP.
Com essa negativa, por todo o País, em meio a sem-número de
mandados de segurança, buscou-se, pela via difusa, o exame da ilegitimidade constitucional negado em controle abstrato, e assim obstar ao
recolhimento da contribuição para o PIS, na forma dos Decretos-leis n.
2.445/88 e 2.449/88. Meses depois, em 24.6.1993, a matéria retornou
ao Supremo Tribunal Federal por meio do RE n. 148.754-2/RJ. Nesse
recurso, a matéria de fundo constitucional trabalhada na referida ADIn n.
7 foi apreciada e se concluiu pela inconstitucionalidade dos Decretos-leis
n. 2.445 e 2449, de 1988, porque “pretenderam alterar a sistemática da
contribuição para o PIS”, o que havia “impossibilidade ante a reserva
qualiﬁcada das matérias que autorizavam a utilização desse instrumento
(Art. 55 da Constituição de 1969)”.
Com isso, por ocasião do não-conhecimento da ADIn n. 7, entendeuse que a incompatibilidade entre a lei pré-constitucional e a Constituição
superveniente não traduzia vício de inconstitucionalidade, mas simples
revogação. Contudo, em sede de controle difuso, sobre a mesma incompatibilidade incidiu a declaração de inconstitucionalidade.
Essa decisão deu provimento, por maioria, ao recurso extraordinário,
logo reformou a decisão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da
2ª Região, que reconheceu a constitucionalidade dos ditos decretos-leis.
Essa decisão reformou, por sua vez, a sentença que havia reconhecido
a inconstitucionalidade dos decretos-leis desobrigando a impetrante ao
recolhimento da contribuição para o PIS na forma dos referidos decretosleis. O mesmo ocorreu com inúmeros outros mandados de segurança
impetrados por todo o País.
Esse caso é uma amostra clara da advertência de Sepúlveda Pertence
por ocasião do julgamento da ADIn n. 2. Por não se exercer o controle
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abstrato dos referidos decretos-leis, houve em conseqüência a ﬂutuação
do deslinde da controvérsia. Durou meses, ao sabor dos dissídios entre
juízes e tribunais de todo o Pais, até chegar à decisão da Corte Suprema,
quando ao ﬁnal de longa caminhada pelas vias tortuosas do sistema de
recursos, concluiu pela aplicação da declaração de inconstitucionalidade,
possível porque em controle difuso.
Esse raciocínio reforça o entendimento de que inelutavelmente a
veriﬁcação da compatibilidade da norma pré-constitucional com a nova
Constituição impõe-se como pauta irrecusável do Tribunal Constitucional no
exercício do controle abstrato. Encerra atividade crucial para realização de
função essencial de um órgão especialmente idealizado e desenvolvido para
preservar a unidade do sistema jurídico-constitucional, que só ocorre com
a garantia de eliminação das contradições decorrentes de incompatibilidade
vertical de norma, seja anterior, seja posterior à Constituição vigente.
O Ministro Humberto Gomes de Barros desenvolveu perspicaz analogia
para demonstrar a imprescindibilidade da sujeição da matéria pertinente
ao direito pré-constitucional quando em inter-relação com a Constituição
à apreciação do Supremo Tribunal Federal, utilizou retratação metafórica
precisa do fenômeno da não-novação legislativa, não obstante discordar da
identiﬁcação desse fenômeno como inconstitucionalidade superveniente:
Por terem o coração mal formado, duas crianças estão mortas: uma faleceu
após o parto; outra morreu antes do nascimento. As duas infelizes criaturas
perderam a vida, por efeito de um mal único: deﬁciência cardíaca. No entanto,
uma chegou a viver e se tornou pessoa; a outra não adquiriu personalidade.
São bem diferentes conseqüências jurídicas destas duas situações.
É necessário, pois, que se constate o óbito, para identiﬁcar qual dos cadáveres
chegou à integrar o universo das pessoas. Tal identiﬁcação faz necessário um
atestado, cuja emissão é privativa de alguém credenciado; um médico.
Se transportarmos este exemplo trágico para o universo do ordenamento
jurídico, poderemos observar que, em se tratando de leis atingidas pela Constituição (tanto as leis novas quanto aquelas posteriores), há somente uma entidade
credenciada para declarar a deﬁciência (inconstitucionalidade) que fulminou
as duas: o Supremo Tribunal Federal (BARROS, 2000, p. 83-90).

Por tudo o considerado, parece ser inevitável a revisão do controle
concentrado de novação no Brasil, o que demanda um repensar acerca dos
mecanismos de controle do direito pré-constitucional. O próximo capítulo
busca atender a esse propósito.
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Capítulo

8

CONTROLE JURISDICIONAL
DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
PRÉ-CONSTITUCIONAIS NO BRASIL

Sumário: 8.1 Considerações iniciais – 8.2 Interconexão normativa
entre a lei pré-constitucional e a Constituição de 1988: conﬁgurações
sintáticas possíveis – 8.3 Controle concreto de novação na Constituição de 1988: 8.3.1 Controle concreto: imprescindível via de acesso à
jurisdição constitucional; 8.3.2 Recurso extraordinário e as inovações
a partir da EC. n. 45/2004; 8.3.3 Recurso extraordinário: via difusa
de controle do direito pré-constitucional no Supremo Tribunal Federal; 8.3.4 Quorum para declaração de incompatibilidade; 8.3.5 Papel
do Senado Federal na complementação dos efeitos da decisão do
Supremo Tribunal Federal em controle do direito pré-constitucional;
8.3.6 Modulação de efeitos na decisão de não-novação legislativa em
recurso extraordinário – 8.4 Controle jurisdicional abstrato de novação
na Constituição de 1988: 8.4.1 Direito processual constitucional: noção,
função e princípios do processo constitucional objetivo; 8.4.2 Ação
direta de inconstitucionalidade genérica; 8.4.3 Ação declaratória de
constitucionalidade: instrumento de controle da lei pré-constitucional
novada; 8.4.4 Argüição de descumprimento de preceito fundamental;
8.4.5 Controle abstrato de constitucionalidade do direito pré-constitucional e a “crise do Supremo”.

8.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Neste último capítulo, as premissas estão estabelecidas sob a ótica
crítica aqui trabalhada a respeito do fenômeno da novação, e se acham,
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pois, prontas para serem aplicadas ao atual modelo de Justiça constitucional brasileira, com vistas a identiﬁcar mecanismos processuais – hoje
positivados – hábeis a proceder ao controle das leis pré-constitucionais
em confronto com a Constituição de 1988.
No sistema jurídico brasileiro atual, “todos os órgãos jurisdicionais integram a denominada justiça constitucional, já que se instituiu o
controle difuso conjuntamente com o concentrado” (TAVARES, 1998a,
p. 129). Mas tradicionalmente o direito pré-constitucional nunca gozou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, desde a promulgação da
Constituição de 1988, de tratamento em dimensões compatíveis com
as aspirações democráticas, provocando críticas como a de Lenio Luiz
Streck (2004, p. 188) de que o Brasil está longe da postura substancialista, que “parte da premissa de que a justiça constitucional deve
assumir uma postura intervencionista”, justamente pela “falta de uma
ﬁltragem hermenêutico-constitucional das normas anteriores à Constituição”. Fundamental em uma sociedade assentada em fundamentos
jurídicos emanados de Constituições que se sucedem no tempo, com
isso, adverte Peter Häberle (1997, p. 44), “[d]iferentemente das leis pósconstitucionais, as leis pré-constitucionais não devem ser consideradas
como interpretação constitucionais do legislador. Assim, elas reclamam
não só um tratamento processual diferenciado [...] como também exigem
um exame mais rigoroso quanto ao seu conteúdo”.
São comuns aﬁrmações de que, até a edição da Lei da ADPF
(Lei federal n. 9.882/99), “havia um vazio, uma lacuna em relação
ao controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos
anteriores à Constituição Federal” (MARAGANO, 2007, p. 156), e
que agora a “argüição de descumprimento vem completar o sistema
de controle de constitucionalidade de perﬁl relativamente concentrado
do STF” (MENDES, 2007, p. 56). São inferências lógicas decorrentes
da opção político-jurídica do Supremo Tribunal Federal de excluir
tradicionalmente as leis pré-constitucionais do controle concentrado
de constitucionalidade.
De fato, a referida Lei da Argüição inovou ao trazer dispositivo –
aliás inédito na história do constitucionalismo brasileiro – sobre o controle
concentrado do direito pré-constitucional. Contudo, as premissas adotadas
nesta pesquisa conduzem à previsão mais extensiva do controle concentrado
do direito pré-constitucional, com base em outros instrumentos processuais
vigentes na Justiça constitucional brasileira que vão além dos estreitos
limites admitidos pelo Supremo Tribunal Federal. É o que se tentará
demonstrar a seguir a partir da investigação das conﬁgurações sintáticas
decorrentes da interconexão normativa entre a lei pré-constitucional e a
Constituição de 1988.
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8.2 INTERCONEXÃO NORMATIVA ENTRE A LEI
PRÉ-CONSTITUCIONAL E A CONSTITUIÇÃO DE 1988:
CONFIGURAÇÕES SINTÁTICAS POSSÍVEIS
A novação legislativa opera-se imediatamente à promulgação de uma
nova Constituição. É nesse instante que se estabelece a relação sintáticojurídica internormativa de compatibilidade/incompatibilidade entre a lei
pré-constitucional e a Constituição para determinar a novação legislativa ou não. A alteração do parâmetro de novação, em razão de reforma
constitucional ou alteração semântica das normas constitucionais, coloca
novamente a lei pré-constitucional novada ou não novada (aquela que não
conta com declaração formal e deﬁnitiva de não-novação) em situação de
confronto com as normas constitucionais, resultando em compatibilidade/
incompatibilidade superveniente. Assim, ao estabelecer-se uma situação
relacional internormativa entre a lei pré-constitucional e a Constituição,
considerada em sua dinamicidade, pode-se chegar às seguintes conﬁgurações sintático-jurídicas que serão inseridas no contexto do controle de
constitucionalidade ao longo deste capítulo:
c) a lei pré-constitucional compatibiliza-se materialmente com a Constituição
e assim se qualiﬁca como lei novada;
b) a lei pré-constitucional não se compatibiliza com a Constituição e assim
se qualiﬁca como lei não novada;
c) a lei pré-constitucional é novada, mas posteriormente, em razão de
mutação constitucional formal ou informal, torna-se incompatível com
a Constituição vigente, identiﬁca-se como lei novada com incompatibilidade superveniente;
d) a lei pré-constitucional não é novada na emergência da Constituição,
mas, sem declaração formal de incompatibilidade, posteriormente se
torna compatível com a Constituição em razão de mutação constitucional
formal e informal, identiﬁca-se como lei com novação superveniente.

8.3 CONTROLE CONCRETO DE NOVAÇÃO NA
CONSTITUIÇÃO DE 1988

8.3.1

Controle concreto: imprescindível via de acesso à jurisdição
constitucional

Inspirado no sistema norte-americano, desde o advento da República,
o Brasil adota o método difuso de constitucionalidade. A Constituição
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vigente mantém a tradição e conﬁrma o controle difuso no artigo 102,
inciso III: “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente a
guarda da Constituição, cabendo-lhe [...] julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”. Por este
dispositivo, compete ao Supremo julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão
recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou
quando julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face
desta Constituição e quando julgar válida lei local contestada em face
de lei federal. “Daí decorre que qualquer juiz ou tribunal pode declarar
a inconstitucionalidade. Não há mais, hoje, dúvida alguma sobre isso”
(SILVA, J. A., 2005, p. 538).
Pelo controle difuso de constitucionalidade, “permite-se que, no
curso de qualquer ação, seja argüida/suscitada a inconstitucionalidade
de lei ou de ato normativo, podendo tanto ser municipal, estadual ou
federal” (STRECK, 2004, p. 455). Contudo, deve-se tratar de questão
concreta de inconstitucionalidade, ou seja, “de dúvida quanto à constitucionalidade de ato normativo a ser aplicado num caso submetido à
apreciação do Poder Judiciário” (MENDES, 2004, p. 245). Para essa
questão ser suscitada, não se exige mais, como dantes observado no
sistema jurídico brasileiro, a inércia do particular ou do interessado:
hoje pode ele agir para o efeito de atacar ou prevenir ato praticado
ou iminente com fundamento na lei apontada como inconstitucional
(CLÈVE, 2000, p. 96).
Nota-se no controle difuso um importante mecanismo de ampliação
do acesso à jurisdição constitucional a quem não tem legitimidade para
acessá-la via controle concentrado e, ao mesmo tempo, de descentralização do controle de constitucionalidade para além do órgão de cúpula
(STF), alcançando outros órgãos do Judiciário (tribunais e juizes). Essa é
a conclusão ponderada de Lenio Luiz Streck (2004: 456): “Convivendo e
acoplado a um amplo sistema de controle concentrado, o controle difuso
de constitucionalidade pode mostrar-se como um importante instrumento de
ﬁltragem constitucional”. Paulo Bonavides (2003, p. 325) vai mais além e
reputa ao controle por via de exceção: “o mais apto a prover a defesa do
cidadão contra os atos normativos do Poder, porquanto em toda demanda
que suscite controvérsia constitucional sobre lesão de direito individual
estará sempre aberta uma via recursal à parte ofendida”. Por essa razão
é correta a assertiva de André Ramos Tavares (2006, p. 299) de que, na
ﬁscalização concreta de constitucionalidade, atribui-se ao particular uma
prerrogativa – praticamente um munus público – de que dele, “se faz
depender o desencadeamento de um controle da legitimidade constitucional das leis em geral, para a tutela de todos os direitos constitucionais,
especialmente os direitos fundamentais”.
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Recurso extraordinário e as inovações a partir da
EC. n. 45/2004

Desde a Reforma constitucional de 1926, o Supremo Tribunal Federal
mantém-se órgão responsável por conhecer e julgar recursos extraordinários: Constituição de 1934, artigo 76, III; de 1937, artigo 101, III; de
1946, artigo 101, III; de 1967, artigo 114, III; EC. n. 1/69, artigo 119, III;
de 1988, artigo 102, III. O acesso amplo via recurso extraordinário, que
por muito tempo teve a peculiaridade de ser exercitável em qualquer dos
ramos do direito objetivo onde houvesse “questão federal” ou “questão
constitucional”, fez com que, no Supremo Tribunal Federal, “cedo se tenha
veriﬁcado um acúmulo de processos, moléstia que, por causa da demora
no tratamento, tornou-se crônica, passando a ser referida como a ‘crise
do Supremo’” (MANCUSO, 2007, p. 74), ou no dizer do Ministro José
Carlos Moreira Alves, a “crise do recurso extraordinário”. Este tem sido
um foco de atenção e preocupação por parte dos estudiosos e do Congresso
Nacional. A EC. n. 45/2004, conhecida como a Reforma do Judiciário, é
fruto do esforço de ﬁltrar a carga de atividade a patamares aceitáveis com
inovações nitidamente inquinadas a resolver o problema de excesso de
trabalho do Supremo Tribunal Federal. Inovações que se somam àquelas
introduzidas pela Lei n. 9.756/98, ocasião em que se instituiu a modalidade
retida do recurso extraordinário e o aumento dos poderes do relator, e a
outras como a recente sistemática adotada pela Presidência do Supremo
de apreciar monocraticamente o cabimento do agravo de instrumento, que,
se interposto agravo regimental, são relatados pela Presidência e julgados
pelo Plenário do STF.
A principal inovação introduzida pela Reforma do Judiciário para
ﬁltrar o excessivo número de recursos extraordinários veio com a inserção
do § 3º no artigo 102: “No recurso extraordinário o recorrente deverá
demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas
no caso, nos termos da lei, a ﬁm de que o Tribunal examine a admissão
do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços
de seus membros”. Posteriormente a matéria veio a ser regulamentada
pela Lei n. 11.418/2006, que inseriu no Código de Processo Civil os
artigos 543-A e 543-B. O Supremo Tribunal Federal baixou a Emenda
Regimental n. 21, publicada no DOU de 3.5.2007, que regulamenta o
processamento da preliminar de repercussão geral, inclusive em decisão do
Plenário proferida em 20.6.2007, ﬁcou estabelecido que a fundamentação
da repercussão geral seria exigida somente nos recursos extraordinários
interpostos contra acórdãos publicados após 3.5.2007, data de publicação
da referida emenda regimental.
A repercussão geral surge como elemento de contenção de acesso
ao Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário. A associação
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desse elemento à antiga argüição de relevância é inevitável: “‘repercussão geral’ nada mais é, em sua essência, do que a antiga ‘argüição
de relevância’, muito embora com novo regime jurídico” (TAVARES,
2005, p. 215). Surge, ou ressurge, no sistema jurídico brasileiro, como
requisito de admissibilidade do recurso extraordinário de aferição rigorosa
em preliminar formal. O §3º do artigo 102 da CF/88, introduzido pela
EC. n. 45/2004, transferiu ao legislador a tarefa de deﬁnir o conteúdo
semântico da repercussão geral das questões constitucionais. Contudo, a
Lei n. 11.418/2006, que introduziu o artigo 543-A no Código de Processo
Civil, trouxe, no § 1º, uma deﬁnição extremamente ampla das questões
constitucionais de repercussão geral: “Para efeito de repercussão geral,
será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto
de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os
interesses subjetivos da causa”. Os parâmetros de deﬁnição são amplíssimos: o resultado disso é a conferência ao Supremo Tribunal Federal
de um poder de discricionariedade signiﬁcativa para deﬁnir, em cada
caso prático, as questões que, por revelarem interesse geral, devem ser
conhecidas e julgadas pelo Supremo via recurso extraordinário. Embora
seja exclusiva a competência do Supremo de deﬁnir se existe ou não
questão constitucional de repercussão geral, o controle do cumprimento
da formalidade da repercussão reparte-se com os demais tribunais e
turmas recursais de origem, pois cabe também a esses órgãos veriﬁcar
a existência formal desse requisito de admissibilidade recursal.
Outra inovação importante ao recurso extraordinário promovida na
Reforma do Judiciário veio com o acréscimo do artigo 102, III, d, que
ampliou a hipótese de cabimento do recurso excepcional contra causa
decidida que “julgar válida lei local contestada em face de lei federal”.
A respeito:
Poderia causar certa perplexidade que a Reforma, nitidamente, preocupada
em resolver o problema do excesso de trabalho do Supremo Tribunal Federal,
contemplasse, em seu bojo, uma nova hipótese de cabimento do recurso
extraordinário. Mais do que isso, poderia soar como uma contradição que,
de um lado, fosse estabelecida uma limitação de acesso via recurso extraordinário (a denominada “repercussão geral”) e, de outro, fosse acrescentada
nova hipótese de cabimento, anteriormente contemplada no seio do recurso
especial para o Superior Tribunal de Justiça (TAVARES, 2005, p. 210).

A ampliação do acesso ao recurso extraordinário com a extensão
do rol de hipóteses de cabimento pode ser paradoxal, numa primeira
impressão, com o propósito da Reforma do Judiciário de recrudescer o
combate à chamada “crise do recurso extraordinário”. Contudo, é uma
aparente contradição:
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[...] a Reforma, neste ponto, andou bem, pois a hipótese que doravante ﬁxa expressamente contemplada como ensejadora do recurso
extraordinário envolverá problema de divisão de competências, logo,
questão constitucional. Explica-se: quando a decisão judicial delibera sobre a prevalência de lei local, quando divergente de lei federal,
implicitamente estará deliberando sobre de qual entidade federativa é
a competência legislativa sobre a referida matéria objeto de disciplina
diversa entre as leis.
O sistema anterior (direcionamento ao Superior Tribunal de Justiça)
era irracional e em nada contribuía para o abrandamento do volume de
processos no Supremo Tribunal Federal. Isso porque posteriormente às respectivas decisões do Superior Tribunal de Justiça, os processos ressurgiram,
em sua grande maioria, perante o Supremo Tribunal Federal (TAVARES,
2005, p. 210).

A Reforma do Judiciário promoveu, no fundo, melhor racionalização
do recurso extraordinário desmembrando o cotejo entre ato de governo
local e lei federal agora desaﬁada pelo recurso especial (artigo 105, III, b)
e o cotejo entre lei local e lei federal pelo recurso extraordinário (artigo
102, III, d). Isso se observa, porque:
[...] o tipo que antes ensejava recurso extraordinário – decisão que
“julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição ou de lei federal” (EC 01/69, art. 119, III, c) –, na “divisão”
procedida pelo constituinte de 1988, ﬁcou desmembrado, de maneira
que – até o advento da EC 45/2004 – a primeira parte dessa frase
continuava como hipótese de extraordinário, e a segunda, ubicada na
alínea b do art. 105, III, passara a desaﬁar recurso especial (MANCUSO, 2007, p. 296).

A nova remodelação do recurso extraordinário repercute diretamente
no controle jurisdicional da constitucionalidade do direito pré-constitucional
no Brasil. E repercute para restringir ainda mais o caminho de aferição
da compatibilidade do direito pré-constitucional com a Constituição de
1988. A repercussão geral das questões constitucionais representa um ﬁltro recursal formal que no ato de sua veriﬁcação pode acabar por afastar
ainda mais o Supremo Tribunal Federal das inúmeras controvérsias que
emergem da incerteza de compatibilidade do direito pré-constitucional
com a Constituição vigente, fato que deixa o processo de continuidade
legislativa, que demanda uma ﬁltragem hermenêutico-constitucional intensa
para compatibilização do direito pré-constitucional com a Constituição
vigente, ainda mais à sorte da plurivocidade das decisões provenientes
dos tribunais estaduais e juízes.
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Recurso extraordinário: via difusa de controle do direito
pré-constitucional no Supremo Tribunal Federal

Em sede de controle incidenter tantum, o sistema brasileiro institui,
como meio processual-recursal predominante para se conduzir uma questão
constitucional ao Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário. Como
visto, é importante instrumento de garantia dos direitos fundamentais e
contenção da ação do Estado ou do particular contrária à Constituição.
Por meio desse recurso, resolve-se, no julgamento, a questão de mérito de
natureza intersubjetiva e incidentalmente a questão constitucional.
Tradicionalmente, conforme estudado (vide o capítulo sétimo), o
Supremo Tribunal Federal ﬁrmou entendimento, proliferado nos tribunais
estaduais, de que o controle de compatibilidade das leis pré-constitucionais
deve integrar questão constitucional tão-somente na via difusa, uma vez que
se ﬁrmou o entendimento de que o conﬂito dessas leis com a Constituição
superveniente encerra problema não de argüição de inconstitucionalidade,
mas sim de revogação. Por essa razão, não pode constituir objeto de
controle abstrato de constitucionalidade, mas, conforme se pronunciou
um dos defensores fervorosos desse posicionamento, o Ministro Moreira
Alves, a “questão constitucional poderá chegar a esta Corte por meio do
controle difuso” (ADIn 75).
Esse raciocínio enquanto justiﬁcador do não-acesso ao controle concentrado mostra-se paradoxal, porque, se de fato o constituinte trata o conﬂito
como questão de direito intertemporal, logo não teria o status constitucional
e nem sequer poderia ser discutido em sede de recurso extraordinário. É o
que bem pondera o Gilmar Ferreira Mendes (2005, p. 209):
É fácil ver que o constituinte não concebeu a contrariedade a esta Constituição, em qualquer de suas formas, inclusive no que concerne à aplicação
de leis pré-constitucionais, como simples questão de direito intertemporal,
pois, do contrário, despiciendo seria o recurso extraordinário.

O raciocínio do Ministro decorre de uma premissa bem construída. Nos
termos do artigo 102, III, a, b, c e d, da CF/88, o recurso extraordinário
somente pode ser admitido quando envolver questão constitucional assentada
em decisão recorrida que: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b)
declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida
lei ou ato do governo local contestado em face desta Constituição; d)
julgar válida lei local contestada em face de lei federal.
Das alíneas acima, observa-se que o constituinte instituiu o recurso
extraordinário como mecanismo processual-recursal suﬁciente para veriﬁcação e solução de questões concretas de incompatibilidade normativa
com a Constituição, como garantia constitucional para preservação do
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descumprimento das normas constitucionais. Em qualquer dos incisos,
não há menção da expressão inconstitucionalidade, assim tomada em
sentido restrito, em que se abarca tão-somente a contrariedade de lei ou
ato normativo pós-constitucional; pelo contrário, as expressões contrariar,
julgar válida lei ou ato contestado, exprimem situações concretas em
que qualquer lei, tratado ou ato normativo se mostra incompatível com a
Constituição atual. Essa evidência levou Gilmar Ferreira Mendes (2005,
p. 209) a concluir que:
[...] qualquer juízo sobre a incompatibilidade entre a lei federal ou o
tratado pré-constitucional e a Constituição atual levado a efeito pela instância
a quo é valorado pela Constituição como declaração de inconstitucionalidade, dando ensejo, por isso, ao recurso extraordinário.

Portanto, continua Mendes (2005, p. 209):
[...] para ﬁns de controle de constitucionalidade incidenter tantum no
âmbito do recurso extraordinário, não assume qualquer relevância o momento da edição da lei, conﬁgurando eventual contrariedade à Constituição
atual questão de constitucionalidade e não de mero conﬂito de normas a se
resolver com a aplicação do princípio da lex posterior.

Isso signiﬁca dizer que, no controle difuso, a questão da inconstitucionalidade deve ser valorada em sentido amplo para exprimir “a relação
que se estabelece entre uma coisa – a Constituição – e outra coisa – um
comportamento – que lhe está ou não conforme, que cabe ou não no seu
sentido, que tem nela ou não a sua base” (MIRANDA, J., 2003, p. 473). De
sorte que, o objeto da relação internormativa com a Constituição não recebe
limitação temporal de produção, podendo ser pré ou pós-constitucional.
Portanto, independentemente da qualiﬁcação atribuída à não-novação
(inconstitucionalidade superveniente, revogação, inexistência normativa),
o que, de fato, determina a condição de o direito pré-constitucional incompatível com a Constituição ser questão constitucional, logo objeto de
controle difuso de constitucionalidade, é a essência semântica da relação
internormativa. Conforme amplamente debatido, tanto na relação de
não-novação como na de inconstitucionalidade, o que está em causa é o
não-cumprimento de normas constitucionais vigentes pelo Estado; logo,
a contrariedade à Constituição, em razão de incompatibilidade internormativa vertical, que é valorada na via difusa como questão de declaração
de inconstitucionalidade.
Assim sendo, dada a valoração extensiva da inconstitucionalidade
para nela abarcar toda incompatibilidade internormativa vertical com a
Constituição vigente, não há que admitir limites ao objeto da ﬁscalização
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concreta no atual sistema jurídico brasileiro, devendo compor-se de leis ou
atos normativos pós ou pré-constitucionais. Nesse caso, a lei não novada
e a lei novada com incompatibilidade superveniente podem desencadear
a interposição do recurso extraordinário, uma vez conﬁguradas as hipóteses constitucionais de cabimento. Por conseguinte, extrapolam a pauta
de competência do Superior Tribunal de Justiça via recurso especial, tal
como manifestado por esse Tribunal no Recurso Especial n. 12.005, julgado em 20.4.1993, e conﬁrmado em outros precedentes como o Agravo
de Instrumento n. 256.862, julgado em 17.8.2000, com voto do relator
Ministro Humberto Gomes de Barros, que expressou ser a via do recurso
extraordinário a correta para enfrentar a análise de “acórdão que examina
a revogação por inconstitucionalidade”; isso porque “o reconhecimento da
revogação de lei, por incompatibilidade com dispositivo constitucional novo,
pressupõe a veriﬁcação da compatibilidade entre a lei velha e a constituição
nova” e “o Tribunal, quando veriﬁca a ocorrência de inconstitucionalidade
superveniente, exercita evidente controle de constitucionalidade”.
Passa-se então à análise das hipóteses de cabimento do recurso
extraordinário quando há questão constitucional envolvendo direito préconstitucional.
O direito pré-constitucional está presente na hipótese consubstanciada
na alínea a do artigo 102, inciso III, quando decisão judicial recorrida
contrária à Constituição basear-se, como fundamento único do decisum,
em lei pré-constitucional que, quando da emergência da ordem jurídica
vigente mostra-se materialmente incompatível com a Constituição de 1988.
Essa contradição ocorre:
[...] quando há incompatibilidade, identiﬁcando-se uma afronta entre a
decisão (recorrível) e a norma-parâmetro (Constituição), e geralmente surge
de uma interpretação equivocada por parte do Tribunal sobre o conteúdo ou
signiﬁcado do preceituado pela legislação, colocando a decisão em rota de
choque com comandos constitucionais (TAVARES, 2006, p. 315).

Na hipótese da alínea b, em que cabe o recurso extraordinário no
caso de a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou
lei federal, tal como acima aﬁrmado, há que valorar o juízo de incompatibilidade da lei federal ou tratado pré-constitucional com a Constituição
como declaração de inconstitucionalidade em sentido amplo. Essa é uma
evidência constituinte a aceitar, pois, se assim não for, não há como sustentar o controle difuso do direito pré-constitucional em qualquer de suas
manifestações, seja por meio de ato normativo executivo, tratado ou lei,
quando em contrariedade com a Constituição vigente. Aﬁnal, uma vez
que essa situação encerra para uns, uma questão intertemporal, e para esta
pesquisa de inexistência normativa, não há questão constitucional a ser
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solucionada, se esta for valorada de forma restrita – a ponto de abarcar
apenas como objeto as leis ou atos normativos pós-constitucional.
Na hipótese de cabimento em comento, “há um elemento de remissão
constitucional, que é a declaração incidental de inconstitucionalidade”
(TAVARES, 2006, p. 315). Seguindo a linha da concepção extensiva
de inconstitucionalidade em âmbito de controle concreto, a declaração
incidental de inconstitucionalidade deve incidir sobre caso concreto onde
se profere juízo não de inconstitucionalidade (em sentido estrito), mas
sim de incompatibilidade de direito pré-constitucional com a Constituição
vigente.
Nesse caso, retomando as conﬁgurações sintáticas possivelmente resultantes da inter-relação entre o direito pré-constitucional e a Constituição
em sua dinamicidade, algumas podem ser as alternativas observadas quanto
ao objeto quando da interposição e julgamento do recurso extraordinário,
vale dizer, lei federal ou tratado (já incorporado ao direito brasileiro por
meio de lei – decreto legislativo):
(I) Novado/não novado: há declaração de incompatibilidade material
do objeto pré-constitucional com a Constituição vigente quando da promulgação desta; neste caso, a decisão recorrida reconheceu a não-novação do
objeto, assim: (I.i) ou realmente há não-novação do objeto, caso em que
cabe ao STF seu reconhecimento em última instância; (I.ii) ou há novação
do objeto, caso em que a decisão judicial é inconstitucional, merecendo
o reparo do STF;
(II) Novação com incompatibilidade superveniente: nesse caso, há
reconhecimento da novação do objeto pré-constitucional com a Constituição,
por compatibilidade material quando da promulgação desta, mas declaração
de inconstitucionalidade do objeto pré-constitucional por incompatibilidade
material superveniente, em razão de contrariedade de norma constitucional
advinda de reforma constitucional (emenda) ou cujo signiﬁcado tenha
sido alterado pela via interpretativa; assim, abrem-se três alternativas:
(II.i) realmente há novação com incompatibilidade superveniente, caso
em que cabe ao STF seu reconhecimento em última instância; (II.ii) ou
não há incompatibilidade superveniente, caso em que a decisão judicial é
inconstitucional, logo, devendo ser reparada pelo STF; (II.iii) realmente
não há sequer novação do objeto, caso em que a decisão também é inconstitucional, merecendo reparo do STF;
(III) Não-novação com compatibilidade superveniente: há juízo
de não-novação do objeto pré-constitucional com a Constituição, por
incompatibilidade quando da promulgação desta, mas declaração de
constitucionalidade do objeto pré-constitucional diante de reforma consti-
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tucional ou alteração de signiﬁcado da norma constitucional que cessa a
incompatibilidade e torna o objeto pré-constitucional compatível; abrem-se
quatro alternativas: (III.i) realmente há não-novação com compatibilidade superveniente do objeto pré-constitucional com a Constituição, caso
em que cabe ao STF seu reconhecimento em última instância; (III.ii)
na verdade há não-novação e incompatibilidade superveniente, caso em
que a decisão recorrida é inconstitucional, merecendo o reparo do STF;
(III.iii) ou há novação com incompatibilidade superveniente, caso em
que a decisão é inconstitucional, merecendo reparo da STF; (IIII.iv) por
ﬁm, há novação e também compatibilidade com a nova conﬁguração do
parâmetro de constitucionalidade; porém, nesse caso, a decisão permanece constitucional cabendo ao STF conﬁrmar a existência e validade
normativa em última instância.
A terceira hipótese de admissibilidade é a decisão de assegurar ato
normativo local contra a Constituição. Essa é uma hipótese que não deveria
ensejar o cabimento de um recurso excepcional – é o que defende André
Ramos Tavares (2006, p. 319), “já que o tema esgotar-se-ia no âmbito
local. Na verdade, é a alegação de afronta à Constituição que desloca o
tema para o âmbito nacional, permitindo a utilização do recurso”.
Em se tratando de direito pré-constitucional, para dar ensejo ao recurso extraordinário, é necessário que a decisão recorrível tenha julgado
válida lei ou ato de governo local pré-constitucional; consideram-se “atos
de governo local todos os atos normativos, como leis, decretos portarias,
regulamentos, ordens, expedidos por força de competência estadual e
municipal” (TAVARES, 2006, p. 320) antes do advento da Constituição
de 1988. Nesse caso, com o juízo de validade, pressupõe-se, no caso de
direito pré-constitucional, o reconhecimento da novação, vale dizer, da
condição de ato normativo existente e válido em relação ao sistema jurídico vigente; no entanto, ter alegado, no seio do processo, que o objeto
pré-constitucional não deveria ter sido novado, porquanto guarda incompatibilidade material com a Constituição vigente, e, por tal razão, não
poderia sequer ter sua existência reconhecida, quanto mais sua validade
em detrimento do cumprimento de norma constitucional. Nessa hipótese de
cabimento, o parâmetro de análise tem de ser exclusivamente as “normas
da Constituição Federal, jamais da Constituição do Estado na qual foi
editada a lei local” (TAVARES, 2006, p. 319).
Por ﬁm, a última hipótese de cabimento do recurso extraordinário
envolve decisão que julga válida lei local contestada em face de lei federal. A hipótese foi acrescentada ao sistema jurídico por meio da EC. n.
45/2004, e foi indiscutivelmente positiva, porquanto “envolve problema
de divisão de competências, logo, questão constitucional” (TAVARES,
2006, p. 321). Quando a decisão judicial delibera sobre a prevalência de
lei local e assim diverge de lei federal, implicitamente acaba por decidir
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sobre qual entidade federativa é competente para legislar sobre a referida
matéria objeto de disciplina diversa entre as leis.
Nesse caso, em se tratando de controle de direito pré-constitucional,
ambas ou uma das leis (local e/ou federal) que compõem o conﬂito internormativo deve ser pré-constitucional. A solução desse conﬂito pressupõe
análise do objeto normativo com as regras de competência estabelecidas
pela Constituição vigente. Isso resulta no reconhecimento da novação ou
não de uma ou de ambas as leis e, a partir daí, a ﬁxação da competência
acerca da matéria disciplinada divergentemente.
8.3.4 Quorum para declaração de incompatibilidade
Nos termos do artigo 97 da CF/88, é possível declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público somente pelo voto
da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão
especial dos Tribunais. Com esse dispositivo, “o juiz singular não declara
a inconstitucionalidade de uma lei; apenas deixa de aplicá-la, isto porque
somente na forma do art. 97 da CF é que pode ocorrer a declaração de
inconstitucionalidade” (STRECK, 2004, p. 456). O constituinte impõe
solenidade especíﬁca à declaração de inconstitucionalidade em controle
difuso: o voto da “maioria absoluta” dos membros dos tribunais ou,
caso exista, dos membros do respectivo órgão especial. Em relação ao
controle concreto do direito pré-constitucional, emerge a questão sobre
a exigência do quorum preconizado no referido artigo 97 (maioria absoluta) para declarar a incompatibilidade de lei pré-constitucional com a
Constituição de 1988.
A seguir a linha de pensamento do Supremo Tribunal Federal a
resposta é negativa. Conforme amplamente estudado, esse órgão entende
que a hipótese do direito pré-constitucional não é de inconstitucionalidade,
mas sim de revogação, quando incompatível com a Constituição. “Como
a questão não é constitucional, mas de direito intertemporal, à luz da
compreensão brasileira, os tribunais não estão jungidos à exigência do
art. 97 da Constituição da República (maioria absoluta)” (CLÈVE, 2000,
p. 219).
A questão foi objeto de amplo debate por ocasião do julgamento da
ADIn 2. Tanto os Ministros que defenderam a tese da revogação como
os vencidos com a tese da inconstitucionalidade superveniente afastaram
a exigência da maioria absoluta na hipótese de declaração de incompatibilidade de direito pré-constitucional. Paulo Brossard, relator do voto
pela tese da revogação, afasta a incidência do artigo 97 da CF/88 em se
tratando de leis anteriores à Constituição, porquanto estas não gozam de
presunção de constitucionalidade:
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Mas se a lei anterior à Constituição não tem por si o benefício da
presunção da constitucionalidade, como não poderia ter, como exigir-se o
voto da maioria absoluta do tribunal para a declaração da suposta inconstitucionalidade, quando essa exigência não é mais que o expediente para, nos
julgamentos coletivos, fazer valer praticamente as regras da hermenêutica
que o Juiz singular deve levar em conta ao enfrentar a questão da alegada
inconstitucionalidade (ADIn 2).

Sepúlveda Pertence, que defende a inconstitucionalidade superveniente, enfrentou a questão reconhecendo que, em relação ao sistema difuso,
“a exigência do quorum especial constituiria efetivamente um complicador procedimental, difícil de justiﬁcar, mormente quando se cuidasse de
atestar incompatibilidade aberta e manifesta entre as normas cotejadas”
(ADIn 2). Também concorda em não atribuir à lei pré-constitucional a
presunção de constitucionalidade, e afasta a exigência do quorum especial
por “ausência de razões de ser, que a explicam e que lhe condicionam a
exigência” (ADIn 2).
A inaplicabilidade do artigo 97 da CF/88 ganha sentido teórico ao
socorrer-se da lição de Karl Larenz sobre a integração de lacunas ocultas,
por redução teleológica, que está estritamente dirigida à própria teleologia
da lei. O jurista germânico qualiﬁca a lacuna como “o caso em que uma
regra legal, contra o seu sentido literal, mas de acordo com a teleologia
imanente à lei, precisa de uma restrição que não está contida no texto
legal” (LARENZ, 1983, p. 473). Com isso, “a regra contida na lei, concebida demasiado amplamente segundo o seu sentido literal, se reconduz
e é reduzida ao âmbito da aplicação que lhe corresponde segundo o ﬁm
da regulação ou a conexão de sentido da lei” (LARENZ, 1983, p. 473).
Habilmente Sepúlveda Pertence se apropria das lições de Karl Larenz e
promove o seguinte raciocínio:
Aplicada ao artigo 97 da Constituição, a redução teleológica circunscreve
a exigência do quorum qualiﬁcado ao âmbito correspondente à ﬁnalidade
que a explica – a proteção da presunção de constitucionalidade das leis
posteriores à Constituição. E o faz sem necessidade, para obviar-lhe a injustiﬁcada incidência na hipótese das leis anteriores, de fugir à evidência
de que a sua desconformidade com norma de Lei Fundamental se resolve
numa inconstitucionalidade (ou numa revogação por inconstitucionalidade)
e, nunca, numa simples revogação.
Mutatis mutandis, interpretação restritiva ou redução teleológica similar
já a praticou o Supremo Tribunal, por exemplo, quando contra a amplitude
do texto constitucional correspondente, cingiu, à hipótese de declarações
incidentes de inconstitucionalidade proferidas pela Corte, a necessidade de
suspensão erga omnes de sua vigência pelo Senado Federal e a dispensou,
no caso da declaração por via principal (ADIn 2).
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Esse raciocínio é irretorquível e afasta a idéia de que, se considerada a
tese da inconstitucionalidade superveniente, obrigatoriamente há que admitir
a aplicação do artigo 97 da CF/88. O raciocínio de Sepúlveda Pertence,
aplicando as noções da redução teleológica, demonstra que, adotando-se
uma tese ou outra, não há a incidência do referido dispositivo legal, reservado apenas para as leis posteriores à Constituição vigente.
Contudo, é necessário sopesar ainda outras circunstâncias e testálas para saber se, de fato, com a aplicação da interpretação com redução
teleológica ao artigo 97 da CF/88, exclui-se do seu âmbito de incidência
a lei pré-constitucional. O raciocínio é irretorquível ao se aplicar a redução teleológica para circunscrever a exigência do quorum qualiﬁcado ao
âmbito correspondente à proteção da presunção de constitucionalidade
das leis em sentido estrito, que é reconhecida em regra apenas às leis
que mantêm com a Constituição relação de fundamentação-derivação, ou
seja, que sejam produzidas com fundamento nos critérios de existência
e validade exigidos pela Lei Fundamental e que, portanto, dela derivam.
Com isso, em via de princípio, apenas as leis pós-constitucionais gozam
de presunção de constitucionalidade em sentido estrito. Por essa razão,
somente na hipótese de declaração de inconstitucionalidade destas leis
exige-se o quorum qualiﬁcado.
Não obstante, há uma variável a ser considerada no tocante às leis
novadas com incompatibilidade superveniente. Essa conﬁguração sintática
identiﬁca a lei pré-constitucional que se relaciona de forma compatível
materialmente com a Constituição quando da promulgação desta, mas
posteriormente, em razão de mutação constitucional formal ou informal,
torna-se incompatível com a Constituição vigente. Nesse caso, com a
novação legislativa, a lei pré-constitucional ingressa no sistema jurídico e
passa a ser reconhecida como norma jurídica plenamente válida. Do ponto
de vista interno do sistema, esta lei pré-constitucional é válida material e
formalmente. Com isso, conforme já se aﬁrmou, a lei deixa de ser préconstitucional e passa a ser uma lei nova inserida no sistema (status de lei
pós-constitucional), apesar de manter a mesma conﬁguração enunciativa.
A partir do momento em que se reconhece a lei pré-constitucional
novada, é uma conseqüência lógica atribuir-lhe a presunção de constitucionalidade tal como se reconhece às leis pós-constitucionais. Essa lei
atende aos critérios de existência e validade tanto quanto uma lei editada
segundo o processo legislativo institucionalizado pela Constituição vigorante. Se assim é, a lei pré-constitucional novada goza da presunção de
constitucionalidade, tal como a lei pós-constitucional. Portanto, em se
tratando de declaração de incompatibilidade superveniente – valorada como
declaração de inconstitucionalidade por extensão interpretativa – de lei
pré-constitucional novada, por gozar de presunção de constitucionalidade
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em sentido estrito, exige-se o quorum especial do artigo 97 da CF/88
também em relação ao sistema difuso de constitucionalidade.
8.3.5

Papel do Senado Federal na complementação dos efeitos da
decisão do Supremo Tribunal Federal em controle do direito
pré-constitucional

O artigo 52, inciso X, da CF/88 estabelece que “compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de
lei declarada inconstitucional por decisão deﬁnitiva do Supremo Tribunal
Federal”. Trata-se da suspensão da execução pelo Senado Federal do ato
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Foi “a forma
deﬁnida pelo constituinte para emprestar eﬁcácia erga omnes às decisões
deﬁnitivas sobre inconstitucionalidade” (MENDES, 2004, p. 257).
Esse tema se cerca de intensa discussão doutrinária e jurisprudencial
sobre os efeitos e natureza da resolução do Senado Federal que declara
suspensa a execução da lei ou ato normativo; o caráter vinculado ou discricionário do ato praticado pelo Senado e sobre a abrangência das leis
estaduais e municipais; a pertinência da suspensão ao pronunciamento de
inconstitucionalidade incidenter tantum, ou sobre sua aplicação às decisões
proferidas em ação direta. A discussão revigorou-se especialmente a partir
do julgamento da Reclamação n. 4335-5, especialmente dos votos proferidos pelos Ministros Eros Grau e Gilmar Ferreira Mendes no sentido de
atribuir efeito erga omnes e vinculante às decisões emanadas do controle
difuso e reduzir a participação do Senado Federal, cabendo-lhe apenas dar
publicidade à suspensão da execução.
Não se pretende aqui formular juízo acerca da correção ou não da
propalada tendência de equiparação da eﬁcácia das decisões tomadas em
sede de controle difuso daquelas em controle concentrado, como também
debater a mutação semântica do texto da norma do artigo 52, inciso X,
da CF/88, mas apenas ﬁxar premissas para a solução da questão central
que se pretende enfrentar, qual seja: em se tratando de controle de direito
pré-constitucional pela via difusa, há incidência da suspensão executiva
mediante ato senatorial em caso de decisão deﬁnitiva do Supremo Tribunal
Federal que declara a incompatibilidade com a Constituição de 1988 de
lei pré-constitucional?
Elival da Silva Ramos (1994, p. 69) não hesita “em aplicar à solução
do conﬂito entre lei ordinária e normas constitucionais subseqüentes um
critério de sucessão temporal, o que importa em situar o fenômeno no
campo da revogação”. Por conseguinte, “lei que seja declarada revogada,
em face do advento de Constituição, por decisão deﬁnitiva do Supremo
Tribunal Federal, não pode ter a sua execução suspensa mediante reso-
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lução do Senado Federal (art. 52, X, da CF)” (RAMOS, 1994, p. 71). A
inconstitucionalidade se reporta ao plano da validade dos atos legislativos
e a revogação se insere no plano da eﬁcácia (RAMOS, 1994, p. 67); logo,
coerentemente conclui ser inaplicável a suspensão por ato senatorial em
decisão que declara revogação de lei anterior à Constituição por não se
tratar de questão de inconstitucionalidade, o que seria exigido para a incidência do artigo 52, X, da CF/88.
Não parece ser o raciocínio primeiro a adotar para enfrentar a questão proposta aquele em que a vincula ao rótulo atribuído ao problema
da não-novação: inconstitucionalidade, revogação ou inexistência. Para
o enfrentamento da questão, parece mais preciso, em vez de acentuar a
investigação do plano (validade, eﬁcácia ou existência) em que se situaria
o problema da não-novação à sorte do rótulo adotado, sobrelevar antes a
descrição sintático-jurídica da relação de novação. Isso faz com que se
chegue a um topoi: qualquer que seja o rótulo atribuído ao problema da
não-novação, este advém substancialmente de uma relação internormativa
de incompatibilidade material vertical entre a norma infraconstitucional
e a Constituição superveniente; ou seja, entre normas que “pertencem a
ordenamentos diversos, uma ao ordenamento velho, outra ao ordenamento novo” (NEVES, 1988, p. 97); portanto, uma relação intersistemática
entre normas.
Essa evidência é suﬁciente, por si só, para afastar a incidência do artigo
52, inciso X, da CF/88, das decisões que declaram lei pré-constitucional
incompatível com a Constituição superveniente, independentemente de se
tratar de problema ou de inconstitucionalidade ou de revogação ou ainda
de inexistência normativa. Basta, para comprovar a evidência, proceder
a uma análise axiológica da manifestação do constituinte a respeito do
instituto da resolução senatorial de suspensão da execução, para compor
no âmbito da norma do artigo 52, inciso X, da CF/88, a ﬁnalidade à qual
se presta e os efeitos que se pretendem produzir.
Os termos do texto da norma do artigo 52, inciso X, da CF/88, especialmente da ação “suspender a execução”, conduzem a uma interpretação
teleológica de que a resolução do Senado visa a incidir não no plano da
validade ou existência da lei, mas sim “atuam no plano da eﬁcácia da
lei, enquanto fator suspensivo de seus efeitos jurídicos” (RAMOS, 1994,
p. 123). “A resolução não se presta a reconhecer a invalidade da lei. Ao
contrário, ela deve partir da invalidade, reconhecida em deﬁnitivo pelo
Supremo Tribunal Federal, para alcançar a lei no plano de sua eﬁcácia”
(TAVARES, 2006, p. 336). E assim o faz para que a decisão do Supremo
Tribunal Federal, quando declara a inconstitucionalidade de uma lei, tenha
seus efeitos expandidos para gerar eﬁcácia erga omnes. Assim, a razão de
ser da resolução senatorial está precisamente “em fazer expandir a todos
os efeitos da decisão, que, em si, só tem eﬁcácia entre as partes; é a sus-
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pensão da execução da lei que confere efeitos erga omnes à sentença que
decretou a inconstitucionalidade” (SILVA, J. A., 2005, p. 415).
Tendo esse propósito funcional, torna-se procedimento inadequado a
declaração de inconstitucionalidade pronunciada em controle concentrado,
porquanto, nesse caso, as decisões já contam com eﬁcácia erga omnes,
de alcance ex tunc, o que não ocorre na via difusa, em que há plurivocidade signiﬁcativa do discurso e pluralidade de órgãos competentes para
dizer acerca da validade ou não de determinada norma (RAMOS, 1994,
p. 333), razão porque “a apreciação da inconstitucionalidade pronunciada
(ou não) pelas instâncias inferiores pode chegar até o S.T.F.” (TAVARES,
2006, p. 333). E, quando lá chegar, as decisões que declaram a inconstitucionalidade de uma lei necessitam, para adquirir eﬁcácia erga omnes, de
manifestação volitiva do Senado Federal. Por essa razão, “é procedimento
adequado à declaração de inconstitucionalidade de incidenter tantum, ou
seja, no caso concreto, segundo a técnica do controle difuso” (SILVA, J.
A., 2005, p. 415). Gilmar Ferreira Mendes (2004, p. 265), apoiando-se
na retrospectiva histórica, conclui, outrora, que “o instituto da suspensão
pelo Senado Federal é pertinente à declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum”.
O procedimento de suspensão da execução de eﬁcácia de lei decidida
inconstitucional foi introduzido no direito constitucional brasileiro sob a
égide da Constituição de 1934. Declarada a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo de lei ou ato governamental, cabia ao Procurador-Geral
da República comunicar ao Senado Federal para “suspender a execução,
no todo ou em parte, de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento,
quando hajam sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário”
(artigo 91, inciso IV, da CF/34). O dispositivo foi mantido pelas demais
Constituições, exceto a de 1937. Ao longo de todos esses anos de preservação do instituto parecia:
[...] evidente aos constituintes que a suspensão da execução da lei, tal
como adotada em 1934, importava na extensão dos efeitos do aresto declaratório da inconstitucionalidade, conﬁgurando, inclusive, instrumento de
economia processual. Atribui-se, pois, ao ato do Senado caráter ampliativo
e não paralisante ou derrogatório do diploma viciado (MENDES, 2004,
p. 261).

Essa postura ativa atribuída ao Senado no processo em que se declara
a inconstitucionalidade de lei em controle difuso tem por efeito o integrar
numa tarefa comum com o Supremo Tribunal Federal (MENDES, 2004,
p. 262), tarefa esta não de revogação, o que importaria proclamar que, a
partir dela, o revogado não tem mais eﬁcácia, mas sim para suspender a
eﬁcácia da lei declarada inconstitucional, o que implica dizer que o ato
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suspenso nunca existiu. A distinção da tarefa, dissociada da atividade de
revogação e vinculada ao efeito lógico de uma inconstitucionalidade, explicita a natureza singular da atribuição deferida ao Senado Federal por
motivação de ordem política. “A suspensão constituía ato político que
retira a lei do ordenamento jurídico, de forma deﬁnitiva e com efeitos
retroativos” (MENDES, 2004, p. 263). A pergunta que resta é: qual a
motivação política para atribuir ao Senado Federal tarefa comum ao Supremo Tribunal Federal e “equivalente àquela da alta Corte Constitucional
da Áustria, do Tribunal Constitucional alemão e da Corte Constitucional
italiana” (MENDES, 2004, p. 262)?
André Ramos Tavares (1998b, p. 290) responde a essa pergunta com
argumento histórico-teleológico preciso:
A resolução do Senado presta-se a suspender a eﬁcácia da lei, ainda
que essa suspensão se dê, em termos práticos, com caráter deﬁnitivo [...] O
legislador constituinte foi muito sábio neste pormenor. Considerando que,
rigorosamente falando, apenas o órgão do qual emanou a lei é que poderia
revogá-la, vale dizer, cessar sua eﬁcácia em deﬁnitivo, falou em suspensão
da executoriedade, e não em cessação. A resolução senatorial, pois, ﬁca
a meio caminho da revogação da lei, embora preste-se, até que esta lhe
sobrevenha, aos mesmos ﬁns. E o constituinte fê-lo talvez por prever que a
exigência de outra lei, para revogar aquela declarada inconstitucional, como
único meio de conferir eﬁcácia erga omnes às decisões individuais, embora
deﬁnitivas, do Supremo Tribunal, seria impor uma morosidade exacerbada
ou uma diﬁculdade injustiﬁcável. É por isto que o legislador constituinte
previu esta ﬁgura de “suspensão de executoriedade”, a ser implementada
por meio de decisão de apenas uma das Casas do Congresso.

Se assim é, ou seja, se a motivação do constituinte é a de preservar a atuação política do Poder Legislativo no processo de extirpação da
eﬁcácia da norma inconstitucional do sistema, porquanto apenas o órgão
do qual emanou a lei é que poderia cessar a eﬁcácia em deﬁnitivo, essa
ﬁnalidade se esvai em se tratando de declaração de incompatibilidade de
direito pré-constitucional com a Constituição superveniente. Nem tanto
por não caracterizar a inconstitucionalidade, caso em que o problema se
distanciaria da dicção literal do enunciado do artigo 52, inciso X, da CF/88,
que diz norma “declarada inconstitucional”, mas em muito pelo fato de
que a lei pré-constitucional não emanou do Senado Federal constituído
sob a égide da Constituição ora vigente.
A lei pré-constitucional incompatível foi produzida ou editada segundo
processo legislativo institucionalizado por um sistema jurídico já suplantado.
De sorte que, o Senado Federal que se inseria no processo legislativo do
qual emanou a lei pré-constitucional não se confunde com o constituído pela
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ordem jurídico-constitucional vigente. No caso do direito pré-constitucional,
não há como defender a preservação da atuação política do atual Senado
Federal para justiﬁcar a resolução senatorial na suspensão de eﬁcácia de lei
pré-constitucional incompatível com a Constituição superveniente.
Não é, contudo, o pensamento do Ministro Marco Aurélio Mello
expressado no Recurso extraordinário n. 387.271/SP, em que julgou a
incompatibilidade material do artigo 36, da Lei n. 6.515/77, com o artigo
226, § 6º, da CF/88. Nesse caso entendeu, com voto vencido nesse particular, pela necessidade de comunicação do Senado, ainda que se admita
haver mera revogação:
[...] porque a conclusão sobre o conﬂito da norma com a Constituição
surte efeitos concretos entre muros do processo, considerado o balizamento
subjetivo do próprio processo. Para que a suspensão da execução no território
nacional, faz-se necessária a atuação do Senado da República.

Contudo, em sede de recurso extraordinário, se a decisão que
declara a lei pré-constitucional incompatível com a Constituição superveniente não encerra uma inconstitucionalidade, por lidar com problema
de inexistência normativa, essa decisão não se subsume ao disposto na
hipótese de incidência do artigo 52, inciso X, da CF/88 (decisão que declara a inconstitucionalidade). Porém, mesmo que se admita existir uma
inconstitucionalidade (superveniente), ainda assim a decisão escaparia
da incidência constitucional, porquanto é inconciliável com a semântica
normativa resultante de uma interpretação histórico-teleológica da norma
constitucional. Portanto, por qualquer perspectiva que se analise, parece
ser o procedimento de resolução senatorial incabível em se tratando de
ﬁscalização em via difusa do direito pré-constitucional em relação à
Constituição. Assim, o efeito vinculante das decisões em controle difuso
envolvendo a não-novação de leis pré-constitucionais pode ser conferido
com a edição de súmulas vinculantes. A propósito, já há Súmulas Vinculantes envolvendo direta e expressamente dispositivos pré-constitucionais,
como as recentes n. 8 (“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo
5º do Decreto-Lei n. 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991,
que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”) e a n. 9 (“O
disposto no artigo 127 da Lei n. 7.210/1994 (Lei de Execução Penal) foi
recebido pela ordem constitucional vigente, de não se lhe aplica o limite
temporal previsto no caput do artigo 58”).
8.3.6

Modulação de efeitos na decisão de não-novação legislativa
em recurso extraordinário

Não raramente se debate no Supremo Tribunal Federal a aplicação
da técnica de modulação dos efeitos temporais da declaração de incons-
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titucionalidade no caso de juízo de não-novação de lei pré-constitucional
pronunciado em sede de recurso extraordinário.
A técnica de modulação de efeitos se desenvolveu, e hoje está
positivada no sistema brasileiro, assinala o Ministro Celso de Mello, a
partir de “uma tendência claramente perceptível no sentido de abrandar
a rigidez dogmática da tese que proclama a nulidade radical dos atos estatais incompatíveis com o texto da Constituição da República” (RE. n.
395.902-AgR, julgada em 7.3.2006), que se concretizou a partir de forte
inﬂuência das experiências do Tribunal Constitucional alemão. Uma análise
do direito comparado demonstra que há forte tendência à universalização
de alternativas normativas ou jurisprudenciais hábeis a mitigar os efeitos
da nulidade normativa. “Pode-se dizer que, independentemente do modelo
de controle abstrato, de perﬁl difuso ou concentrado, a criação de técnicas
alternativas é comum aos mais diversos sistemas constitucionais” (MENDES, 2007, p. 214).
O sistema jurídico brasileiro introduziu essa técnica via artigo 27
da Lei n. 9.868/99, que autoriza o Supremo Tribunal Federal, tendo
em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, a restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou
a estabelecer que ela tenha eﬁcácia a partir de seu trânsito em julgado
ou de outro momento que venha a ser ﬁxado, desde que tal deliberação
seja tomada pela maioria de dois terços de seus membros. “Assim, o
princípio da nulidade somente será afastado in concreto se, a juízo do
próprio Tribunal, puder aﬁrmar que a declaração de nulidade acabaria
por distanciar-se ainda mais da vontade constitucional” (MENDES, 2007,
p. 213). Esse juízo se constrói a partir de rigorosa “ponderação entre o
princípio da nulidade (ou de ilegitimidade) da lei inconstitucional, de
um lado, e os postulados da segurança jurídica e do interesse social,
de outro” (MENDES, 2007, p. 213). Vale lembrar que a constitucionalidade do referido artigo 27 está sendo questionada em duas ações
diretas de inconstitucionalidade (ADIn n. 2.154 e n. 2.258), certo que
o julgamento está suspenso em razão de pedido de vista do relator
Sepúlveda Pertence.
Nesse particular, a Corte Suprema ﬁrmou entendimento de não se
aplicar a modulação de efeitos no caso de lei não novada pela Constituição vigente (RE. n. 395.654-AgR, julgada em 3.3.2006, relator Ministro
Carlos Aires Britto; RE n. 395.902-AgR, julgada em 25.8.2006, relator
Ministro Celso de Mello; AI n. 602362-AgR, julgada em 30.3.2007, AI
n. 616.007-AgR, julgada em 13.4.2007; AI n. 618.416-AgR, julgada em
13.4.2007, tendo nesses últimos como relator Ministro Eros Grau). A razão desse entendimento apóia-se, argumenta o Ministro Celso de Mello,
no fato de que:
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[...] a modulação temporal supõe, para incidir, a necessária existência de
um juízo de inconstitucionalidade, inocorrente no caso, por se cuidar de ato
pré-constitucional (anterior, portanto à promulgação da vigente Constituição)
e que deixou de ser recepcionado pela nova Carta Política, por ser, com
esta, materialmente incompatível.
Com a formulação de um juízo negativo de recepção – inconfundível,
em seus aspectos básicos (pressupostos e conseqüências), com a declaração
de inconstitucionalidade -, torna-se inaplicável, por tal especíﬁco motivo,
a técnica da modulação temporal [...]
É que, em tal situação, por tratar-se de lei pré-constitucional (porque
anterior à Constituição de 1988), o único juízo admissível, quanto a ela,
consiste em reconhecer-lhe, ou não, a compatibilidade material com a ordem constitucional superveniente, resumindo-se, desse modo, a solução da
controvérsia, à formulação de um juízo de mera revogação (em caso de
conﬂito hierárquico com a nova Constituição) ou de recepção (na hipótese
de conformidade material com a Carta Política) (RE 395.902-AgR).

Não obstante ser essa posição prevalecente no Supremo Tribunal
Federal, não é unânime. A divergência vem do Ministro Gilmar Ferreira
Mendes, que entende que “a técnica de modulação dos efeitos pode ser
aplicada em âmbito de não recepção” (RE n. 364.304-AgR, julgado em
3.10.2006). Assim aﬁrma sustentado na seguinte premissa, também aplicada
na perspectiva da lei pós-constitucional inconstitucional:
[...] razões de segurança jurídica podem revelar-se, igualmente, aptas
a justiﬁcar a adoção da modulação de efeitos também em sede de declaração de não-recepção de lei pré-constitucional pela norma constitucional
superveniente. [...]
Entendo que o alcance no tempo de decisão judicial determinante de
não recepção de direito pré-constitucional pode ser objeto de discussão. E
os precedentes citados comprovam a assertiva.
[...] há possibilidade de se modularem os efeitos da não-recepção pela
Constituição de 1988, conquanto que juízo de ponderação justiﬁque o uso
de tal recurso de hermenêutica constitucional.

Os precedentes em que se apóia Gilmar Ferreira Mendes dizem
respeito aos julgados que ﬁxaram o entendimento majoritário do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que o § 5º, artigo 5º da Lei n. 1.060, de
5.2.1950, acrescentado pela Lei n. 7.871, de 8.11.1989, que concede o prazo
em dobro para as Defensorias Públicas, apesar de anterior à Constituição
de 1988 e com ela incompatível, “ainda é constitucional” enquanto esses
órgãos não estiverem deﬁnitivamente habilitados ou estruturados (HC n.
70.514, DJ 23.3.1994, relator Ministro Sydney Sanches); em outro precedente, atrela-se a novação do artigo 68, do Código de Processo Penal,
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também ao período de estruturação da Defensoria Pública (RE n. 147.776-8
e n. 135.328). Nesses precedentes, Mendes aﬁrma que:
[...] ﬁca evidente o expressivo passo dado pelo Supremo Tribunal
Federal com relação à ﬂexibilização das técnicas de decisão do juízo de
controle de constitucionalidade, ao reconhecer um estado insuﬁciente para
justiﬁcar a declaração de ilegitimidade da lei ou bastante para justiﬁcar a
sua aplicação provisória [...].

Há outro argumento favorável à aplicação da modulação temporal dos
efeitos em âmbito de não-novação legislativa. A premissa de que a formulação de um “juízo negativo de recepção” não tem o condão de declarar
substancialmente uma inconstitucionalidade e por tal razão torna impraticável
a técnica da modulação temporal sucumbe diante do disposto no artigo 11
da Lei n. 9.882/99, que confere a possibilidade de aplicar a restrição dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida em argüição de descumprimento de preceito fundamental ou decidir que ela só tenha eﬁcácia a
partir do trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser ﬁxado.
Nesse caso, quando a argüição declara a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo pré-constitucional por lesão ou ameaça a preceito fundamental
não se tem – da mesma forma que não se tem no recurso extraordinário
em que se nega a novação – uma inconstitucionalidade em sentido estrito,
e ainda assim o legislador preconiza a técnica da modulação.
As mesmas razões de segurança jurídica que justiﬁcam o entendimento
de se migrar a modulação dos efeitos do processo constitucional objetivo
para o controle difuso nas hipóteses de nulidade por invalidade de lei pósconstitucional também servem para justiﬁcar a aplicação dessa técnica no
âmbito do direito pré-constitucional e assim delimitar o lapso temporal da
declaração de inexistência normativa. Em ambos os casos há incompatibilidade vertical internormativa cuja declaração, que redunda em regra efeito
ex tunc, pode incorrer em conﬂito com o princípio da segurança jurídica,
“que, entre nós, tem status constitucional” (MENDES, 2007, p. 278). Assim,
ainda com Gilmar Ferreira Mendes, “razões de segurança jurídica podem
revelar-se, igualmente, aptas a justiﬁcar a adoção da modulação de efeitos
também em sede declaração de não-recepção da lei pré-constitucional pela
norma constitucional superveniente” (RE n. 364.304-AgR), ao se levar a
efeito “um processo de complexa ponderação” (MENDES, 2007, p. 278).
8.4 CONTROLE JURISDICIONAL ABSTRATO DE NOVAÇÃO
NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
O controle de constitucionalidade – tanto difuso como concentrado
– se caracteriza fundamentalmente no direito brasileiro pela veriﬁcação
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do problema de incompatibilidade vertical entre a lei e a Constituição.
Num sistema misto ou híbrido de controle de constitucionalidade, a
diferenciação entre esses modelos “assenta-se, basicamente, nos pressupostos de admissibilidade” (MENDES, 2004, p. 245). O controle difuso
pressupõe uma relação processual concreta, e é no âmbito dessa relação
que se realiza o controle de constitucionalidade. “Não há ataque direto à
lei inquinada de vício. Ataca-se, antes, o ato, o fato ou a conduta que se
pretende praticar com base na lei” (CLÈVE, 2000, p. 92). Com isso, o
vício da inconstitucionalidade não constitui objeto principal do processo,
mas questão preliminar cuja solução é imprescindível para dirimir o caso
concreto. No controle concentrado, a questão da constitucionalidade torna-se
objeto principal e é tratada de forma desvinculada de uma relação jurídica
processual intersubjetiva.
Ambos os controles se igualam no propósito fundamental de provocação da jurisdição constitucional para resolver o problema de incompatibilidade vertical. Daí a aﬁrmativa certeira de Leonardo Martins (2005, p.
49) ao questionar a procedência da dicotomia do controle, pois tanto no
controle abstrato quanto no concreto, alude o jurista, “está-se diante do
controle de consonância de normas com a Constituição. A dicotomia não
se justiﬁca pela substância ou conteúdo das categorias, mas pela motivação
do controle”. No controle concreto, a motivação deriva da relevância do
esclarecimento da validade da norma para a solução de um caso concreto;
no abstrato, da dúvida sobre a constitucionalidade da norma.
Esse propósito comum quando em evidência, fortalece aﬁrmações
como a de que “a distinção consagrada na doutrina entre os controles
‘abstrato’ e ‘concreto’, ou entre controle por via de ação e controle por
via de exceção, não tem a relevância teórica que, normalmente, se lhe
atribui” (MENDES, 2004, p. 245). Isso porque constituem expedientes
formais por meio dos quais se desenvolve a função estruturante desempenhada pela jurisdição constitucional. Tal função precipuamente se destina
à correção sintática da estrutura hierárquica do sistema normativo em
cujo ápice há uma Constituição suprema. Não se pode falar em controle
concentrado de constitucionalidade sem abordar o processo por meio do
qual se desenvolve.
8.4.1

Direito processual constitucional: noção, função e princípios
do processo constitucional objetivo

O processo constitucional objetivo integra o universo cognitivo do
direito processual constitucional. Por este se entende “o conjunto de regras
procedimentais da prática do controle jurisdicional, autônomo ou não, da
constitucionalidade do comportamento social” (TAVARES, 2006, p. 222).
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Esse controle é institucionalizado por regras processuais destinadas à realização do direito substantivo constitucional. Assim, o direito processual
constitucional destina-se a fornecer o modelo processual por meio do qual
se instrumentaliza a Justiça constitucional para solucionar problemas de
natureza constitucional, objetivando “a certiﬁcação, manutenção e ratiﬁcação
da supremacia constitucional contra todos os comportamentos, normativos
ou não, que dela se desviem” (TAVARES, 2005, p. 393). Ou seja, “o Direito
processual constitucional preocupa-se com o iter, o caminho a ser trilhado
pela Justiça Constitucional como atividade vocacionada ao objetivo maior
de aplicar a Constituição” (TAVARES, 2005, p. 393).
O direito processual constitucional constitui categoria distinta que não
se confunde com o direito constitucional processual. Esse ramo tem como
objeto o estudo dos princípios e regras de natureza processual positivados
na Constituição e conformadores de processos jurisdicionais, tais como
penal, civil, administrativo e ﬁscal. É parte que compõe o sistema uniforme do direito processual e signiﬁca “o conjunto das normas de Direito
Processual que se encontra na Constituição Federal, ao lado de um Direito
Processual Constitucional” (NERY JR., 1999, p. 20). Constitui o ramo do
direito público que permite estudar e analisar o processo sob o ângulo de
sua conformidade com as normas constitucionais respeitantes às dimensões
processuais das várias jurisdições. Ambos os institutos, direito processual
constitucional e direito constitucional processual, “compõem a denominada
justiça constitucional, que se consubstancia na forma e instrumentos de
garantia para a atuação da constituição” (NERY JR., 1999, p. 21).
O direito processual constitucional não encerra um ﬁm em si mesmo.
Como acontece com o direito processual em geral, sua função primeira
é a de realizar o direito material, no caso, o direito constitucional. Essa
evidência não é suﬁciente para esgotar a dimensão funcional do processo
constitucional objetivo. A bem da verdade, o direito processual constitucional se caracteriza pela multifuncionalidade que converge para a função
essencial de concretização material das normas constitucionais, de tal sorte
que “serve para garantir a observação e realização de um direito substantivo
– o direito constitucional – através da deﬁnição de regras constitutivas de
um iter procedimental adequado ao controlo e exame de questões jurídicoconstitucionais” (CANOTILHO, 1993, p. 1029). Com efeito:
O processo constitucional nada mais é do que um instrumento para a
realização do direito constitucional material, permitindo a solução de vários
conﬂitos, tais como o controle, abstrato ou concreto, da constitucionalidade
dos atos normativos. O objeto do processo constitucional é, em síntese, a
solicitação ao tribunal para que proﬁra uma sentença relativa à conformidade ou desconformidade de uma lei ou ato normativo com a Constituição
(FERREIRA, R. M., 1999, p. 242).
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Não há como negar a vinculação de todos os Poderes à defesa e
à aplicação da Constituição. Mas a exigência de realização efetiva da
supremacia constitucional como meio de “revelar um modelo de conduta
orgânico no Estado Constitucional” (TAVARES, 2005, p. 399), conduz o
pensamento jurídico constitucional ao ideal de criação de um órgão especíﬁco para função de defesa e cumprimento da Constituição. Tal função
é, no Brasil, exercida pelo Supremo Tribunal Federal, e tem na sua função estruturante – materializada na realização do processo constitucional
objetivo – a tarefa de promover a adequação e a harmonização formal e
material do ordenamento jurídico, com a eliminação de incompatibilidades
entre a norma infraconstitucional e a norma constitucional.
Nesse contexto, o processo constitucional objetivo atua como importante
elemento para o desenvolvimento do controle de constitucionalidade. Sua
exigência “surge como elemento da estrutura de um ordenamento jurídico
complexo, no qual é indispensável o constante controle da conformidade
da norma ordinária com a Carta Constitucional” (BARACHO, 1984, p.
347). Portanto, é uma das funções do processo constitucional objetivo
promover a veriﬁcação da legitimidade constitucional das leis infraconstitucionais, dentro do propósito de promover a garantia e o cumprimento
da Constituição. O processo constitucional objetivo também encontra necessariamente campo de desenvolvimento em todas as funções elencadas
para o Tribunal Constitucional:
Não há dúvida de que no caso do controle da constitucionalidade e,
basicamente, na denominada função estruturante, o Tribunal Constitucional,
por meio do processo objetivo, alcança a ﬁnalidade de extirpar do ordenamento jurídico o ato normativo incongruente com a Constituição. Como
decorrência dessa realização, há uma ﬁnalidade especíﬁca que tem sido
apontada, especialmente a partir da doutrina alemã, que é o oferecimento
de uma “segurança jurídica”, pois as decisões dos Tribunais Constitucionais
revelam-se modelos de conduta do Poder Público, daí a relevância das leis
(TAVARES, 2005, p. 399).

O processo constitucional objetivo possui características funcionais
distintas daquelas peculiares do processo comum por meio do qual se exerce
o controle difuso da constitucionalidade. A principal distinção está em sua
desvinculação da relação jurídica processual intersubjetiva, para lidar com
a correção objetiva da estrutura hierárquica do sistema normativo. É na via
do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade que encontra seu
campo de desenvolvimento, no qual “move-se em abstrato, não para regular
um direito, mas sim estabelecer a legitimidade de uma lei, fonte mesma
do direito” (BARACHO, 1984, p. 347). Portanto, o processo constitucional objetivo propicia “apreciação de questões jurídico-constitucionais em
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processo autônomo, conducente a uma decisão autônoma” (CANOTILHO,
1991, p. 1041) sobre a legitimidade constitucional das normas.
É certo que operacionalmente o processo constitucional objetivo se
desenvolve desvinculado de uma relação jurídica processual intersubjetiva.
Não obstante, “[e]m diversos segmentos próprios do processo objetivo
encontram-se presentes elementos de conexão subjetiva ou concreta”
(TAVARES, 2005, p. 399). A advertência se faz necessária para evidenciar a indissociável conexão de interesses dos variados segmentos sociais
convergentes no conﬂito constitucional objetivo, mas este não se conduz
no sentido da realização dos interesses de sujeitos particulares, mas sim
da formação da “vontade constitucionalmente objetiva. É nesse sentido,
pois, que se deve compreender a expressão ‘processo objetivo’” (TAVARES, 2005, p. 400).
Uma função especíﬁca importante desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal no exercício do processo constitucional objetivo, também
inserida na função primeira de garantir e cumprir a Constituição, é a de
demarcação das competências constitucionalmente consagradas dos órgãos
constitucionais (Legislativo, Executivo e Judiciário) e entes federados
(Municípios, Estados e União). Nesse propósito, por meio do processo
constitucional objetivo, acaba-se por recortar as competências do Poder
Público descentralizado. Inúmeras questões tratadas no controle concentrado de constitucionalidade dizem respeito à distribuição de competências constitucionais. Assim, por meio do controle de constitucionalidade,
a Constituição se aﬁrma como instrumento de organização da estrutura
política da sociedade.
A função de auto-regulamentar a jurisdição constitucional também
merece destaque. “O processo constitucional processual cumpre a função
de garantia da funcionalidade do próprio sistema de controlo da constitucionalidade” (CANOTILHO, 2003, p. 970). Com o exercício do processo
constitucional objetivo, tornam-se cada vez mais clariﬁcadas e aprimoradas
as regras da jurisdição constitucional. Fator importante para “se legitimar
o Estado constitucional e se dinamizar a juridicidade do Estado de direito”
(CANOTILHO, 2003, p. 970).
O processo constitucional objetivo desenvolve forma especial de jurisdição dotada de princípios e regras que lhe são peculiares. Isso decorre
da especiﬁcidade da função desempenhada no exercício da ﬁscalização
abstrata da constitucionalidade das leis em geral, suﬁciente para assegurar
ao processo constitucional autonomia existencial. De sorte que, a defesa
da autonomia do ramo do processo constitucional objetivo pressupõe a
admissão do princípio de não-aplicabilidade absoluta das regras processuais
comuns. Neste sentido tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal,
por exemplo, na negativa de prazo em dobro no processo de controle
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concentrado de constitucionalidade com o afastamento da incidência do
artigo 188, do Código de Processo Civil (ADIn n. 2.130-AgR, julgada
em 3.10.2001, relator Ministro Celso de Mello), ou no procedimento de
ﬁxação de competência para apreciação e julgamento do processo objetivo tal como observado na ADIn n. 55, relator Ministro Sydney Sanches,
julgada em 7.2.1991, onde se decidiu que não está impedido o ministro
que, na condição de Ministro de Estado, haja referendado a lei ou o ato
normativo objeto da ação direta (no mesmo sentido, ADIn n. 4, relator
Ministro Octávio Gallotti, julgada em 31.5.1989, e n. 2.321, relator Ministro Celso de Mello, julgada em 25.10.2000).
É certo que, no fundo, princípios norteadores do processo em geral são,
em certa medida, compatíveis com qualquer dimensão processual. Porém,
a natureza objetiva do processo de controle de constitucionalidade faz com
que “os delineamentos gerais do processo ordinário implementados pela
legislação infraconstitucional só poderão ser aproveitados se e na medida
em que forem compatíveis e necessários” (TAVARES, 2006, p. 227). “Por
essa razão, os princípios constitucionais do processo (leia-se: do processo
subjetivo) não podem ser aplicados ao processo objetivo sem apurada
dose de cautela” (CLÈVE, 2000, p. 145). Portanto, o controle abstrato de
constitucionalidade não é totalmente regido pelas mesmas diretrizes do
processo comum, em que se discute conﬂitos intersubjetivos de interesses;
e a transferência parcial destas diretrizes a tal controle deve ser precedida
de grande cautela para não desﬁgurar a natureza do processo objetivo.
A desvinculação do processo às questões de ordem intersubjetivas
constitui característica do processo constitucional objetivo que o faz dotarse de regime jurídico próprio. O processo constitucional não se presta à
defesa de direito subjetivo, não é um meio de composição de uma lide,
pois “não há, aﬁnal, pretensão resistida” (CLÈVE, 2000, p. 142), mas
serve à “defesa da ordem constitucional objetiva (interesse genérico de
toda a coletividade)” (CLÈVE, 2000, p. 142), compatibilizando-se com a
idéia de uma sociedade técnica e de massa.
Por isso, a atuação jurisdicional no processo constitucional objetivo
se opera em abstrato na medida em que não estabelece referência direta
a um caso concreto solucionável em favor de um ou outro demandante.
Busca-se a visão objetiva da Justiça constitucional, no sentido de que a
preocupação primeira é a manutenção ou restabelecimento da coerência
do ordenamento jurídico, que passa pela harmonização e compatibilidade
das leis infraconstitucionais com a Constituição (função estruturante). Assim, o processo constitucional promove uma ﬁscalização objetiva, assim
entendida enquanto à margem de um ou outro interesse, e tem em vista
“a preservação ou a reconstituição da constitucionalidade objetiva, quando
o que avulta é a constante conformidade ou procura de conformidade dos
comportamentos, dos atos e das normas com as regras constitucionais”
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(MIRANDA, J., 2003, p. 313). “Não ﬁxa uma situação constitutiva, não
realiza uma composição jurídica, comum às sentenças do juízo ordinário,
mas limita-se a veriﬁcar a conformidade de uma norma vigente com a
Constituição” (BARACHO, 1984, p. 347).
O conﬂito no processo constitucional objetivo é diferente do conﬂito
de interesses objeto de um processo comum. No processo constitucional
objetivo, não existe uma controvérsia que passa pela apuração da prevalência de um ou outro direito subjetivo. Os contornos do conﬂito estão nos
limites da apreciação abstrata do sistema normativo, que é desenvolvida a
partir de uma relação de compatibilidade entre normas. “O conﬂito sobre
a legitimidade da norma traduz-se em uma demanda sobre a possibilidade
mesma do direito, que se compõe na objetivação do sistema processual”
(BARACHO, 1984, p. 348).
Contudo, essa análise abstrata não é absoluta, no sentido de que não
dispensa o regresso aos fatos no curso do processo objetivo. O direito,
qualquer que seja seu ramo, enquanto ciência aplicada ao comportamento
humano em sociedade, jamais pode estar situado no campo meramente
teórico, sem referência às circunstâncias fáticas. A conexão entre normas
observadas em uma relação de compatibilidade entre si e o mundo concreto
é inevitável. É que se nota, por exemplo, no caso da ADIn n. 3.510 que
trata da utilização de células-tronco embrionárias, no bojo da qual, sem
fazer referência às circunstâncias fáticas, não se alcança satisfatoriamente
uma decisão constitucional. “Portanto, a produção de certas provas não só
não descaracteriza o processo perante a Justiça constitucional como pode
ser absolutamente necessária” (TAVARES, 2005, p. 397).
Praticar o controle de constitucionalidade implica interpretar a
Constituição. Para tanto, deve-se aproximar a realidade da norma, esforço
culminante numa perspectiva material da Constituição. Sob o inﬂuxo do
amálgama das inspirações liberal-sociais, a Constituição deve ser interpretada a partir da conjugação das dimensões fáticas e normativas, a ﬁm de
que se possa conectá-la com a realidade social. Por essa razão, interpretar
a Constituição demanda apreciar a realidade para a qual as normas constitucionais existem. Portanto, se as circunstâncias fáticas são elementos
inafastáveis na construção do âmbito da norma constitucional, não se pode
alcançar a veriﬁcação e a solução das incompatibilidades constitucionais
sem considerar as dimensões fáticas envolvidas no conﬂito constitucional.
Por isso, de fato, há que concordar que:
O afastamento da apreciação dos fatos tem-se tornado verdadeiro dogma
do processo constitucional objetivo. Contudo, tem-se questionado referido
entendimento, porque os fatos são inafastáveis em certas veriﬁcações da
constitucionalidade, ingressando como elementos necessários para alcançar
uma solução (TAVARES, 2006, p. 233).
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Nesse contexto, a ação direta de inconstitucionalidade genérica constitui um dos instrumentos previstos no sistema jurídico-constitucional que
se desenvolve por meio do processo constitucional objetivo.
8.4.2

Ação direta de inconstitucionalidade genérica

A ação direta de inconstitucionalidade genérica constitui mecanismo, ao lado da declaratória de constitucionalidade, da argüição de
descumprimento de preceito fundamental e da ação direta de inconstitucionalidade interventiva, “que dá ao Supremo Tribunal Federal a
feição de uma Corte Constitucional, nos mesmos termos das Cortes
européias” (TAVARES, 1998a, p. 131). Foi introduzida no direito brasileiro em 1965, com a EC. n. 16, com a qual “o país adotou verdadeiro
instrumento provocador da ﬁscalização abstrata dos atos normativos”
(CLÈVE, 2000, p. 139).
A ação direta de inconstitucionalidade acha-se prevista no ordenamento jurídico vigente, especiﬁcamente no artigo 102, inciso I, alínea
“a”, da CF/88, regulamentada pela Lei n. 9.868/99. Essa lei estabelece o
processo e o procedimento das ações diretas de inconstitucionalidade e
da ação declaratória de constitucionalidade. Não se trata de uma simples
regra de direito processual; é “algo novo no direito brasileiro, qual seja,
a especiﬁcação do funcionamento da jurisdição constitucional” (STRECK,
2004, p. 543).
Os legitimados estão previstos no artigo 103, da CF/88, e são: o
Presidente da República; o Procurador-Geral da República; a Mesa do
Senado Federal; a Mesa da Câmara dos Deputados; a Mesa da Assembléia
Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Governador
de Estado-membro ou do Distrito Federal; Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil; partido político com representação no Congresso Nacional; entidade de classe de âmbito nacional; confederação
sindical.
A ação direta de inconstitucionalidade constitui “meio especial de
provocação da jurisdição constitucional” (CLÈVE, 2000, p. 141) para a
defesa da Constituição. “A coerência da ordem constitucional e não a
tutela de situações subjetivas consubstancia a ﬁnalidade primeira (mas
não exclusiva) da apontada ação” (CLÈVE, 2000, p. 143). Por isso,
desenvolve-se por meio de processo constitucional objetivo essencialmente
unilateral, não contraditório, sem partes, que culmina na declaração de
inconstitucionalidade.
Tem por objeto o conhecimento e o julgamento da lei ou ato normativo
estadual ou federal, editado posteriormente à promulgação da Constituição
Federal e que ainda esteja em vigor, argüida inconstitucional. Somente leis
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ou atos normativos podem ser objeto de argüição de inconstitucionalidade por via da ação direta, de sorte que os “atos judiciais não podem ser
questionados sob o ângulo de sua constitucionalidade a não ser pela via
recursal” (TAVARES, 1998a, p. 133), como também o ato administrativo.
Os decretos estão excluídos porque o Supremo Tribunal Federal entende
que não se pode falar tecnicamente em inconstitucionalidade indireta, como
também as leis e atos normativos municipais.
Além dessas hipóteses de exclusão, a orientação pretoriana do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não admitir como objeto da ação
direta de inconstitucionalidade as leis pré-constitucionais incompatíveis
com a Constituição, porquanto não haveria questão de argüição de inconstitucionalidade, mas problema de simples revogação. Clèmerson Merlin
Clève (2000, p. 220) adverte, contudo, sobre a possibilidade jurídica do
controle abstrato das leis ou atos normativos pré-constitucionais por meio
de ação direta de inconstitucionalidade, manifestada para discordar da
posição do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADIn
n. 2: “Porque a Constituição Federal, à medida que sobre eles silencia,
não impõe limites ao objeto da ﬁscalização abstrata, o Supremo Tribunal
Federal perdeu, com a decisão, uma grande oportunidade para alargar o
alcance da ação direta”.
De fato, não se encontra no sistema jurídico brasileiro disposição
normativa expressa no sentido de limitar o objeto da ação direta às leis
pós-constitucionais, o que reforça a idéia de que a posição do Supremo
Tribunal Federal assenta-se em clara opção político-constitucional de não
alargar o campo de incidência da ação direta, para assim conter o crescente número de ações distribuídas. No ano de 2007, houve no Supremo
Tribunal Federal a distribuição de 110.734 processos. Esses dados apurados indicam ligeira redução na entrada de processos em relação a 2006,
quando o Supremo trabalhava com elevado passivo de processos pendentes
de autuação (116.215), conforme indica o relatório de atividades de 2007
publicado pelo Supremo Tribunal Federal.
Que existe um fundo de opção política para conter o crescente número de ações diretas na postura do Supremo Tribunal Federal diante do
controle de compatibilidade do direito pré-constitucional é inquestionável.
Porém, sob o ponto de vista substancial, também é inegável que a limitação imposta é um corolário coerente da construção jurídico-racional do
conceito de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade
lida com a relação direta de compatibilidade ou incompatibilidade entre
lei infraconstitucional e as normas constitucionais, no plano da validade. A
incompatibilidade material ou formal declarada implica a procedência da
ação direta e, por conseguinte, no reconhecimento judicial da inconstitucionalidade. Portanto, a relação jurídica objeto da ação direta identiﬁca-se
pela de constitucionalidade/inconstitucionalidade. Isto implica uma relação
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intranormativa, ou seja, leis pertencentes ao mesmo sistema jurídico. A
seu turno, as leis pré-constitucionais incompatíveis com a Constituição
não incorrem em argüição de inconstitucionalidade, porquanto tal situação encerra uma relação de incompatibilidade vertical entre normas
pertencentes a ordenamentos jurídicos distintos, o que resulta não num
problema de argüição de inconstitucionalidade, mas, na visão do Supremo
Tribunal Federal, em uma questão de direito intertemporal, razão porque
se excluem as leis pré-constitucionais do âmbito objetivo da ação direta
de inconstitucionalidade.
Contudo, essa aﬁrmativa pode resultar negada quando analisado o
vício da não-novação no plano da existência normativa, atentando-se para
as particularidades sintáticas da inter-relação normativa entre a lei préconstitucional e a Constituição. É nessa linha que se propõe incursionar
nos tópicos seguintes.
8.4.2.1 Admissão da ação direta de inconstitucionalidade no controle
de lei ou ato normativo pré-constitucional novado com
incompatibilidade superveniente
A lei novada com incompatibilidade superveniente indica que a lei
pré-constitucional foi constitucionalizada, mas posteriormente, em razão de
mutação constitucional formal ou informal, torna-se incompatível com a
Constituição vigente. Esse fenômeno sucede com as leis pré-constitucionais
consideradas em dois momentos distintos. No primeiro, a lei pré-constitucional se apresenta compatível materialmente com a Constituição no exato
momento em que esta é promulgada. Com isso, a lei pré-constitucional
ingressa no sistema jurídico e passa a ser reconhecida como norma jurídica válida (constitucional). De então a validade da lei pré-constitucional é
plena; ou seja, não se reduz ao aspecto material. A lei pré-constitucional
passa a ser válida material e formalmente no sistema vigente. No segundo
momento, depois de operada a estabilização da lei (pré-constitucional)
no sistema, na ocorrência de uma vicissitude constitucional que leva à
cessação da ocorrência da compatibilidade material daquela lei com a
Constituição, em decorrência de ulterior reforma constitucional ou ainda
em virtude de mutação informal da norma constitucional parâmetro, a lei
pré-constitucional transmuda do estado de compatibilidade para incompatibilidade constitucional.
Na ocorrência dessa transmudação, veriﬁca-se que o parâmetro de compatibilidade material alterado não se confronta com norma infraconstitucional
pré-constitucional, mas com norma infraconstitucional pré-constitucional
novada, o que implica dizer norma já inserida no sistema jurídico vigente e
até então válida segundo os critérios de pertinência estabelecidos pela Cons-
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tituição vigente. Portanto, o novo parâmetro de compatibilidade confronta
com a lei pré-constitucional com status de lei pós-constitucional.
Nesse caso, a qualidade do vício de incompatibilidade tanto para
a lei pré-constitucional novada como para a lei pós-constitucional – decorrente da cessão do parâmetro de compatibilidade – deve ser a mesma. Isso porque a lei pré-constitucional, uma vez novada, passa a ser
constitucional. Como tal, se posteriormente estabelecer com as normas
constitucionais, em razão de mutação constitucional formal ou informal,
uma relação intrassistemática de incompatibilidade, incorre no mesmo
vício reconhecido à lei originariamente pós-constitucional com incompatibilidade superveniente.
Conforme estudado no sexto capítulo, se a incompatibilidade constitucional vertical decorre de mutação informal opera-se a inconstitucionalidade superveniente. Portanto, a lei pré-constitucional novada que se torna
posteriormente incompatível com a Constituição, em razão da cessação do
parâmetro de constitucionalidade promovida por alteração do conteúdo
semântico da Constituição, deve ter a inconstitucionalidade (superveniente)
declarada, porquanto o vício não mais se situa no plano da existência,
mas sim no da validade. Por conseguinte, a lei pré-constitucional pode
ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse caso, o pedido
de declaração de inconstitucionalidade de lei pré-constitucional novada
com incompatibilidade superveniente não pode ser reputado juridicamente
impossível em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Esta é a conclusão também extraída do pensamento de Teori Albino Zavascki (2001,
p. 113), não obstante enquadrar o fenômeno da não-novação, ou recepção
por ele denominado, no âmbito da revogação:
É bem possível, com efeito, que uma determinada norma, recepcionada
e em vigência à luz de novo regime constitucional, venha a se mostrar
incompatível com a Constituição, em razão de modiﬁcação no estado de
fato. Em tal ocorrendo, conﬁgurar-se-á não um fenômeno de revogação,
já que não terá havido mudança da norma constitucional, mas, sim, um
típico caso de inconstitucionalidade superveniente [...] Por isso mesmo, não
haverá empecilho algum ao exercício do controle de validade em abstrato
por ação direta de inconstitucionalidade.

Nessa hipótese de cabimento, a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade deve atender aos requisitos do artigo 3º, da Lei n. 9.868/99,
com contornos especíﬁcos no que tange à causa de pedir. No processo civil
comum, a exposição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido compõe
a causa petendi, do que decorre o pedido (SANTOS, 1998, v. 2, p. 133). Na
ação direta de inconstitucionalidade, na qual se instaura o processo objetivo,
também é indispensável a causa de pedir, e deve compor-se da exposição
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não de fatos e fundamentos jurídicos de pedido de conteúdo intersubjetivo,
mas exposição de dispositivo de lei ou ato normativo impugnado e dos
fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações,
tal como preconiza o inciso I do artigo 3º da referida lei.
A indicação do dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado
deve referir-se à lei ou ato normativo pré-constitucional. Na exposição dos
fundamentos jurídicos, há que demonstrar, em primeiro plano, a novação
legislativa. Ou seja, reconstruir, com base na hermenêutica constitucional, o
conteúdo semântico-normativo a partir do texto da norma pré-constitucional
em confronto com a Constituição ao tempo da promulgação desta. Isso
de modo que ﬁque demonstrada a existência da lei ou ato normativo no
sistema jurídico vigente com fundamento na Constituição vigorante. Num
segundo plano, a fundamentação deve ser no sentido de demonstrar a incompatibilidade superveniente da lei ou ato normativo pré-constitucional
com a Constituição (invalidade) em decorrência da alteração semântica do
signiﬁcado da norma constitucional que, até então, constituía o parâmetro
de compatibilidade material da lei ou ato normativo pré-constitucional.
Quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo
Tribunal Federal pode incorrer em três pronunciamentos no que se refere
ao pedido:
a) declaração de inconstitucionalidade: há reconhecimento da novação
do objeto pré-constitucional por compatibilidade material com a Constituição quando da promulgação desta, mas declaração de inconstitucionalidade do objeto pré-constitucional por incompatibilidade material
superveniente; a ação deve ser julgada procedente para tornar nula a
lei pré-constitucional. Nesse caso, a eﬁcácia do juízo de procedência,
reconhecendo a nulidade, operará em tese ex tunc, considerando como
termo inicial não a data de entrada em vigor da lei em sistemas jurídicos
precedentes, como também não o da novação legislativa (promulgação
da Constituição), mas sim o da ocorrência do fato superveniente gerador
da inconstitucionalidade;
b) declaração de constitucionalidade; há reconhecimento da novação legislativa do objeto pré-constitucional e a permanência da compatibilidade
material mesmo diante da mutação informal; a declaração de constitucionalidade também pode decorrer do fato de haver uma não-novação
com compatibilidade superveniente, ou seja, preliminarmente há juízo
de não-novação do objeto pré-constitucional com a Constituição por
incompatibilidade quando da promulgação desta, mas reconhecimento da compatibilidade do objeto pré-constitucional diante de reforma
constitucional ou alteração de signiﬁcado da norma constitucional que
cessa a incompatibilidade e torna o objeto pré-constitucional compatível,
desde que não tenha tido prévio pronunciamento deﬁnitivo do Supremo
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Tribunal Federal acerca da originária incompatibilidade; em ambas as
situações, a ação deve ser julgada improcedente;
c) declaração de não-novação: pode ocorrer de o Supremo Tribunal Federal não reconhecer a novação legislativa ao tempo da promulgação
da Constituição de 1988; nesse caso, a prevalecer o entendimento do
Supremo Tribunal Federal de não admitir as leis pré-constitucionais como
objeto de ação direta, esta não deve ser conhecida, por considerar-se
juridicamente impossível o pedido de declaração de inexistência, já que,
por esse instrumento, o Supremo está restrito à declaração de inconstitucionalidade e não de inexistência normativa. Porém, no tópico seguinte,
exercitar-se-á uma reﬂexão no sentido de compatibilizar este instrumento
processual também para afastar a eﬁcácia de lei pré-constitucional não
novada.

8.4.2.2 Ação direta de inconstitucionalidade no controle do vício de
não-novação
Sob o ponto de vista formal-processual, o desencadeamento do processo
constitucional objetivo no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade
culmina em decisão jurisdicional de declaração de constitucionalidade se
a norma for legitimamente constitucional, e de inconstitucionalidade se
não o for. Firmou-se entendimento, especialmente no Supremo Tribunal
Federal, de que em ação direta de inconstitucionalidade somente pode recair a pronúncia de declaração de inconstitucionalidade nos casos em que
há caracterização da inconstitucionalidade em sentido estrito. Essa ilação
decorre de uma construção lógica. É que, se a ação direta de inconstitucionalidade culmina na pronúncia declarativa de inconstitucionalidade, só
se pode ter como objeto o conﬂito internormativo que resulte substancialmente em vício de inconstitucionalidade. Por conseguinte, a seguir esse
pensamento, há que excluir do objeto da ação direta a lei pré-constitucional,
porquanto, quando em conﬂito com a Constituição, não encerra argüição
de inconstitucionalidade.
Nessa pesquisa, se defende a manifestação do vício da não-novação
em plano distinto do da validade, o qual é peculiarmente considerado para
caracterização da inconstitucionalidade, mas não se infere a incidência no
plano da eﬁcácia, e sim no da existência, razão por que aqui também se
admite que a incompatibilidade material veriﬁcada entre a lei pré-constitucional e a Constituição superveniente não conﬁgura vício de inconstitucionalidade e sim de não-novação legislativa. Por tal razão, sob o ponto
de vista lógico, se a ação direta de constitucionalidade visa diretamente à
declaração de inconstitucionalidade do ato normativo, o seu objeto deve
compor-se tão-somente de atos normativos cuja inconstitucionalidade pode
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ser estritamente conﬁgurada; logo, no âmbito desse controle, só se admite
em regra a incompatibilidade vertical de lei pós-constitucional. Nessa altura da pesquisa, não se pretende negar tal evidência; contudo, propõe-se
reﬂexões tendentes à construção do âmbito da norma que consubstancia o
instituto processual da “ação direta de inconstitucionalidade”, artigo 102,
inciso I, alínea “a”, da CF/88, a partir de outros elementos concretizadores
da norma constitucional que acabam por sugerir a ampliação prescritiva do
objeto da ação direta, para nele abarcar também leis pré-constitucionais.
“A concretização da constituição inicia usualmente com a busca
do sentido literal” (MÜLLER, 2005, p. 61). Clèmerson Merlin Clève
(2000, p. 220) se atém a essa evidência ao exercitar a interpretação
lingüística dos enunciados constituídos no artigo 102, inciso I, aliena
“a”, da CF/88, e na Lei 9.868/99. Conclui que literalmente o sistema
jurídico-constitucional silencia a respeito das leis pré-constitucionais
como objeto da ﬁscalização abstrata. De fato, não se extrai do artigo
102, inciso I, alínea “a”, da CF/88, como também da Lei n. 9.868/99,
vedação legal acerca do controle abstrato de leis pré-constitucionais via
ação direta de inconstitucionalidade.
A interpretação literal tal como procedida por Clèmerson Merlin
Clève, como primeiro elemento de concretização da norma constitucional
ora tratada, “só pode fornecer indícios apenas mediados do teor da norma”
(MÜLLER, 2005, p. 61), mas que perderiam vigor se fosse do contexto
histórico brasileiro utilizar, em âmbito de controle de constitucionalidade,
a medida processual de declaração de inconstitucionalidade para promover exclusivamente o reconhecimento e o rechaço de incompatibilidade
vertical entre leis pós-constitucionais e a Constituição vigente. Mas não
é o que se observa.
No sistema jurídico brasileiro, a declaração de inconstitucionalidade
como provimento processual é praticada mesmo nos casos em que não se
tem vício intrassistemático de incompatibilidade de lei pós-constitucional
com a Constituição, como ocorre no caso de reconhecer a não-novação
legislativa. Essa prática se evidencia, desde há muito, na via de controle
difuso de constitucionalidade. É que, em âmbito de recurso extraordinário,
no bojo do qual se reconhece contrariedade de uma lei pré-constitucional
com a Constituição superveniente, o Supremo Tribunal Federal valora
a não-novação como declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato
normativo pré-constitucional, em cumprimento ao artigo 102, inciso III,
alínea b, da CF/88 (vide RE n. 148.754, julgado em 24.6.1993; RE n.
387.271, julgado em 8.8.2007).
A valoração processual da não-novação como declaração de inconstitucionalidade também se acha presente na manifestação legislativa
que regulamenta a argüição de descumprimento de preceito fundamental.
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O artigo 11 da Lei n. 9.882/99, prevê expressamente a declaração de inconstitucionalidade como provimento processual de solução do processo
de argüição de descumprimento de preceito fundamental. Portanto, mais
uma vez a lei ou ato normativo pré-constitucional que afronta preceito
fundamental constitucionalmente previsto incorre em pronúncia de inconstitucionalidade, ainda que tradicionalmente não esteja inquinada de vício
de inconstitucionalidade em sentido estrito.
Em ambos os vícios (inconstitucionalidade e não-novação) há substancialmente incompatibilidade vertical entre normas de hierarquias diversas,
e é sobre essa incompatibilidade que a Justiça constitucional atua para
promover a veriﬁcação e a solução por meio de decisão declarativa de
inconstitucionalidade. Para tanto, o sistema jurídico se utiliza da medida
processual de declaração de inconstitucionalidade, para pronunciar a incompatibilidade vertical manifestada seja no plano da validade, seja no da
existência, e assim rechaçar leis pós-constitucionais e pré-constitucionais
em conﬂito com a Constituição.
Indagação surge para saber se poderia admitir essa extensão valorativa
da declaração de inconstitucionalidade também em âmbito de ação direta
de inconstitucionalidade e assim estender seu objeto.
Se a exegese decorrer da apreensão literal do texto-da-norma não se
tem, como aﬁrmado, vedação legal. Já, sob o ponto de vista sistêmicoteleológico, pode-se se extrair um contexto normativo favorável para a
inclusão da lei pré-constitucional no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade. O fundamento substancial do controle de constitucionalidade
está na imprescindibilidade de manutenção e consecução da Constituição
por meio da preservação dos postulados da superioridade e rigidez constitucionais. Desses postulados resulta o princípio da “compatibilidade
vertical das normas da ordenação jurídica do país, no sentido de que as
normas de grau inferior somente valerão se forem compatíveis com as de
grau superior” (SILVA, J. A., 2006, p. 538). Aquelas que, no confronto,
não forem compatíveis não podem prevalecer, e devem ser rechaçadas
do sistema.
“No sentido amplo, a idéia de inconstitucionalidade exprime contrariedade à Constituição por uma declaração expressa de vontade (negócio
jurídico), na sua formação ou no seu conteúdo” (RAMOS, 1994, p. 61).
Assim, amplamente se poderia identiﬁcar na inconstitucionalidade qualquer
relação normativa e valorativa de incompatibilidade com a Constituição
provocada por um negócio jurídico, público ou privado. Essa visão ampla
acentua o aspecto da incompatibilidade do objeto com o parâmetro formal
(Constituição), sem se preocupar propriamente com o objeto da ﬁscalização
de compatibilidade, tomando-o como negócio jurídico público ou privado
existente e atemporal.
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Não se nega que substancialmente há distinção entre as relações
de compatibilidade/incompatibilidade legislativa com a Constituição: em
uma, o objeto é a norma pós-constitucional e, na outra, é a norma préconstitucional, identiﬁcadas respectivamente como relação de constitucionalidade/inconstitucionalidade (em sentido estrito) e relação de novação/
não-novação. Na primeira, existe um problema de relação intrassistemática,
pois o objeto já pertence ao sistema jurídico vigente e, em relação a ele,
há ou não impertinência (invalidade) se existente ou não vício de incompatibilidade com as normas constitucionais vigentes; e assim o problema
se coloca no plano da validade. Já na novação/não-novação a relação é
intersistemática, pois a lei pré-constitucional pertence ou não ao sistema
jurídico vigente e pode ou não a ele pertencer se existente ou não vício
de incompatibilidade com as normas constitucionais vigentes; o que faz
com que o problema se situe no plano da existência.
Assim, na relação de inconstitucionalidade a norma infraconstitucional
é produzida posteriormente à Constituição, portanto ambas pertencem ao
mesmo sistema. Já na relação de não-novação, a norma é proveniente de
sistema jurídico suplantado quando da promulgação de uma nova Constituição; logo, o objeto e o parâmetro pertencem, num primeiro momento,
a sistemas jurídicos distintos.
Mas, em ambas as relações, não se pode perder de vista que o que
está em causa é o cumprimento ou não de normas constitucionais vigentes pelo Estado, por conseguinte, a preservação da supremacia e rigidez
constitucionais. Não obstante a diferenciação, em ambas as relações
substancialmente se tem em questão a incompatibilidade internormativa
vertical entre uma lei e uma Constituição. O liame internormativo constitui
o objeto da indagação da constitucionalidade, pois envolve uma relação
de compatibilidade/incompatibilidade vertical:
Dir-se-á, por aplicação das regras comuns, que a lei anterior incompatível, ainda que implicitamente, com a posterior, é lei tacitamente revogada.
Assim é. Mas entre normas de hierarquia diversa essa incompatibilidade
implícita é precisamente o objeto da indagação da constitucionalidade da
norma inferior. O problema é materialmente o mesmo, quer se trate de lei
anterior, quer se trate de lei posterior à Constituição. O exame situa-se, em
ambos os casos, em veriﬁcar se pode subsistir a norma inferior em face da
Constituição (NUNES, 1943, p. 603).

Castro Nunes alerta para a evidência de que as relações de não-novação
e inconstitucionalidade, por encerrarem substancialmente incompatibilidade
vertical entre normas de hierarquia diversa constituem objeto de indagação
da constitucionalidade; ou seja, suscitam o exame de adequação da norma
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de hierarquia inferior com a Constituição e a solução para a hipótese em
que se veriﬁcar a ilegitimidade constitucional.
O apelo deste argumento não está no intento de se igualar substancialmente as relações de inconstitucionalidade e de não-novação, mas
de se evidenciar que os meios jurídicos formalmente institucionalizados
no sistema jurídico brasileiro para veriﬁcação e solução em abstrato da
adequação/inadequação constitucional das normas infraconstitucionais
encerram o denominado controle jurisdicional concentrado (abstrato) de
constitucionalidade, cujo modelo processual se instrumentaliza por meio
do processo constitucional objetivo. Esse instrumento processual não se
admite para a defesa de um direito subjetivo, razão porque o provimento
ﬁnal dele proveniente: “Não ﬁxa uma situação constitutiva, não realiza
uma composição jurídica, comum às sentenças do juízo ordinário, mas
limita-se a veriﬁcar a conformidade de uma norma vigente com a Constituição” (BARACHO, 1984, p. 347), ﬁxando uma situação declarativa.
Por essa razão, independentemente da qualiﬁcação atribuída ao efeito da
não-novação, se inconstitucionalidade superveniente, se revogação simples
ou qualiﬁcada, se inexistência normativa, o que de fato releva é que a
relação de não-novação suscita o exercício, tanto quanto a relação fosse
de inconstitucionalidade, da função estruturante do Tribunal Constitucional.
De sorte que necessariamente constitui objeto pertinente aos mecanismos
de consecução da garantia da Constituição. Mais ainda, na linha da ponderação há muito formulada pelo Ministro Orozimbo Nonato, no MS n.
767, de 18.6.1947, já mencionado:
[...] o tratamento de uma lei inconstitucional, isto é, coetânea da Constituição e que se manifeste contra ela – e o de uma lei incompatível com
uma nova ordem constitucional – é o mesmo problema e que, por ser
substancialmente idêntico, reclama o mesmo remate ou desentrecho.

Não se pretende igualar os fenômenos; reconhecidamente há distinções
substanciais entre a relação de não-novação e de inconstitucionalidade,
mas se pretende aﬁrmar que, respeitadas as distinções, ambas as relações
devem ser combatidas – em defesa da Constituição de 1988 – em igualdade de instrumentos processuais destinados a assegurar a estabilidade
constitucional, visto que igualmente representam atos atentatórios à unidade
constitucional e, em última instância, à pretensão de implementação do
Estado Democrático de Direito assentado ideologicamente em princípios,
tais como o da constitucionalidade, o da democracia e o da proteção dos
direitos fundamentais.
Por isso, não obstante as diferenças existentes entre a relação de
novação e a de constitucionalidade (em sentido estrito), não é suﬁciente
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para aceitar a lei pré-constitucional incompatível com a Constituição objeto
impertinente ao controle de constitucionalidade concentrado. A persistência
do estado de incompatibilidade de lei pós-constitucional com a Constituição afeta a integridade do sistema jurídico-constitucional tanto quanto a
do estado de incompatibilidade provocada por lei pré-constitucional. Isso
porque ambos decorrem de problema de não-cumprimento das regras e
princípios constitucionais. De sorte que estruturalmente não se concebe
efetiva defesa jurídica do texto constitucional se inexiste igualdade processual no combate às incompatibilidades constitucionais ocasionadas por
leis pré ou pós-constitucionais.
Por esse motivo, defende-se a revisão do controle concentrado de
constitucionalidade no Brasil, e uma reﬂexão mais detida da inserção da
lei pré-constitucional não novada e da novada com incompatibilidade
superveniente em razão de mutação constitucional formal no âmbito de
objeto de controle via ação direta de inconstitucionalidade.
8.4.3

Ação declaratória de constitucionalidade: instrumento de
controle da lei pré-constitucional novada

A EC. n. 3/93, acrescentou, no artigo 102, inciso I, alínea a, da
CF/88, à competência do Supremo Tribunal Federal, a ação declaratória
de constitucionalidade de lei ou ato normativo de lei ou ato normativo
federal. A eﬁcácia das decisões decorrentes dessa ação está estabelecida
no § 2º, desse mesmo artigo, também acrescido ao texto constitucional
pela referida EC n. 3/93 e alterado pela EC n. 45/04, passando a ter
a seguinte redação: “As decisões deﬁnitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de constitucionalidade e nas
ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eﬁcácia contra todos
e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal”.
A EC n. 45/04 cessou a divergência a respeito do rol de legitimados. A discussão se concentrava no número de legitimados mais
restrito imposto pela EC n. 3/93 à ação declaratória de constitucionalidade em relação à ação direta de constitucionalidade. Com a nova
redação dada ao artigo 103, da CF/88, os legitimados para propor tanto
as ações diretas de inconstitucionalidade como a ação declaratória são
os mesmos.
A ação declaratória de constitucionalidade constitui instrumento de
garantia constitucional absolutamente adequado, dir-se-ia até indispensável,
à ﬁscalização abstrata do direito pré-constitucional perante a Constituição.
“A ação declaratória tem como objetivo a conﬁrmação da constitucio-
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nalidade de determinada lei ou ato normativo federal cuja legitimidade
esteja sendo questionada” (TAVARES, 2006, p. 284). Constitui “meio
paralisante de debates em torno de questões jurídicas fundamentais de
interesse público [...] presta-se à eliminação, em deﬁnitivo, do estado de
incerteza gerado pela discussão jurídica da lei, seja no Judiciário, seja no
Executivo” (TAVARES, 2006, p. 284). Cuida-se, em última instância, de
típico processo objetivo destinado “a elidir a insegurança jurídica ou o
estado de incerteza sobre a legitimidade de lei ou ato normativo federal”
(MARTINS; MENDES, 2005, p. 356).
Conﬁrmar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo implica
eliminar o dissenso existente em torno da pertinência de determinada lei
ou ato normativo no sistema jurídico brasileiro. Há estado de incerteza
quanto à existência da relação de compatibilidade vertical entre a lei
ou o ato normativo e a Constituição vigente. Esse estado de incerteza
decorre da dúvida criada pela discussão jurídica, seja no Judiciário, seja
no Executivo, sobre o atendimento, na produção da lei ou ato normativo
questionado, dos fundamentos de validade tanto material como formal
exigidos pela Constituição. O descumprimento destes fundamentos causa
contrariedades e contradições decorrentes do conteúdo normativo (material)
e desconformidades ou inadequações do próprio procedimento de produção
normativa (formal). A veriﬁcação desses fundamentos implica conﬁrmação
ou não do ingresso regular da lei ou ato normativo no sistema jurídico.
Em última instância, a ação declaratória de constitucionalidade tem como
objetivo conﬁrmar a existência e a validade de uma lei ou ato normativo
no sistema jurídico brasileiro.
Se a ação declaratória de constitucionalidade busca a conﬁrmação
da existência e da validade da lei ou ato normativo no sistema jurídico
vigente, por que não poderiam fazer parte de seu objeto leis pré-constitucionais novadas?
Nesse trabalho, parte-se do pressuposto de que a novação constitui
fonte regular de direito. Como tal se manifesta no exato momento em que se
promulga uma nova Constituição, ocasião em que as leis pré-constitucionais
e a Constituição estabelecem uma relação intersistemática da qual resulta
a novação legislativa se atendidos os requisitos de existência prévia da
lei e de compatibilidade material com as novas normas constitucionais.
Nesse caso, a lei pré-constitucional alcança abreviadamente a pertença e
a pertinência na nova ordem jurídica. De então a lei pré-constitucional
novada passa a ser reconhecida como norma jurídica plenamente válida.
Do ponto de vista interno do sistema, a lei pré-constitucional novada
conquista validade material e formal, ou seja, passa a estabelecer com a
Constituição relação de constitucionalidade e, com isso, adquire presunção
de constitucionalidade.
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Considerando a plurivocidade signiﬁcativa do discurso jurídico
e a pluralidade de órgãos competentes para dizer acerca da validade
e da existência de determinada norma, é plenamente plausível que se
instaure estado de incerteza em torno da constitucionalidade da lei préconstitucional novada no âmbito do Judiciário e do Executivo. A bem
da verdade, no momento da promulgação de uma nova Constituição,
e não raramente depois de muitos anos, instalam-se incessantes discussões em torno da novação ou não de leis pré-constitucionais. Para
se eliminar esse dissenso, e ter conﬁrmada a constitucionalidade da lei
pré-constitucional novada, a ação declaratória de constitucionalidade é
instrumento processual apropriado.
André Ramos Tavares também admite a possibilidade em tese de
obter, por meio da ação declaratória de constitucionalidade, a declaração
de constitucionalidade da lei pré-constitucional novada. Mas ao mesmo
tempo rechaça tal possibilidade, em razão do possível resultado de uma
pronúncia de inconstitucionalidade da lei, o que cairia nas mesmas razões
da inadmissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade:
Por idênticos motivos, não se pode admitir a ação declaratória de
constitucionalidade, já que aqui poder-se-ia chegar a uma pronúncia de
inconstitucionalidade da lei (no caso de improcedência), o que seria inadmissível, embora seja admissível concluir pela constitucionalidade da lei,
assumindo-a como existente (TAVARES, 2006, p. 172).

De fato, na procedência da ação declaratória de constitucionalidade
que tem por objeto lei pré-constitucional, a declaração de constitucionalidade
incide sobre relação internormativa de compatibilidade vertical que substancialmente conﬁgura uma constitucionalidade. Já, na improcedência, de fato
o ato de proclamar a inconstitucionalidade de lei pré-constitucional incompatível com a Constituição superveniente implica qualiﬁcar processualmente
de inconstitucional relação substancialmente inconciliável com o fenômeno
da constitucionalidade enquanto relação intrassistemática entre normas. Contudo, tal constatação não é suﬁciente para excluir a lei pré-constitucional do
objeto concernente à ação declaratória de constitucionalidade.
Reiteradamente aﬁrma-se que, “do ponto de vista ontológico, não
há como diferenciar a ação declaratória de constitucionalidade da ação
declaratória de inconstitucionalidade, conﬁgurando as duas ações espécies do gênero controle abstrato de normas” (MARTINS; MENDES,
2005, p. 331). Essas espécies se igualam na natureza, ambas conﬁguram
processo constitucional objetivo, mas se diferenciam na ﬁnalidade. É
o que adverte o Ministro Moreira Alves, no julgamento da ADC n. 1,
em 1.12.1993:
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[...] a natureza do processo relativo a essa ação [declaratória de constitucionalidade] é a mesma da ação direta de inconstitucionalidade, é de
adotar-se a disciplina desta nesse particular, exceto no que se diferenciam
pelo seu ﬁm imediato, que é oposto – a ação direta de inconstitucionalidade
visa diretamente à declaração de inconstitucionalidade do ato normativo,
ao passo que a ação declaratória de constitucionalidade visa diretamente
à declaração de constitucionalidade do ato normativo -, e que acarreta a
impossibilidade da aplicação de toda a referida disciplina.

Essa descrição reforça a idéia de que “a ação declaratória de constitucionalidade tem a mesma natureza da ação direta de inconstitucionalidade,
podendo-se aﬁrmar até que aquela nada mais é do que uma ADIn com sinal
trocado” (MENDES, 2004, p. 369), ou com “polaridade invertida” (TAVARES, 2000, p. 148). Daí a comum aﬁrmativa de que a ação declaratória de
constitucionalidade é dotada de caráter dúplice ou ambivalente no plano
federal implicitamente dedutível do artigo 23, da Lei n. 9.868/99: “Efetuado
o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada se num ou noutro sentido se
tiverem manifestado pelo menos seis Ministros, quer se trate de ação direta
de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade”.
Ou seja, na ação declaratória de constitucionalidade, a manifestação pela
compatibilidade por no mínimo seis Ministros gera a procedência da ação
com a proclamação da constitucionalidade e, se a relação manifestada for
de incompatibilidade, a ação é julgada improcedente aplicando-se a medida
processual de declaração de inconstitucionalidade.
Não obstante o caráter dúplice ou ambivalente da ação declaratória
de constitucionalidade, não se pode perder de vista a ﬁnalidade precípua:
declarar a legitimidade constitucional da norma, ou seja, a existência e
a validade da lei no sistema jurídico. Essa ﬁnalidade deve ser exercitada
em sua plenitude, sempre buscando a máxima otimização da defesa da
Constituição. Na contramão desse propósito está o ato de restringir o objeto da ação declaratória de constitucionalidade, para dele excluir as leis
pré-constitucionais, em razão do risco da pronúncia de inconstitucionalidade em caso de improcedência da ação. Declarar a constitucionalidade,
e elidir a insegurança jurídica e o estado de incerteza sobre a existência e
a validade (constitucionalidade) das leis pré-constitucionais, condiz com a
ﬁnalidade precípua da ação declaratória, de modo que não parece coadunar com a utilização racional dos instrumentos de defesa da Constituição
obstaculizar a destinação constitucional dessa ação para evitar a pronúncia
de inconstitucionalidade de lei pré-constitucional.
A ﬁnalidade de um instrumento processual se aﬁgura claro na formulação do pedido. O pedido de uma ação em geral “exprime aquilo que o
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autor pretende do Estado frente ao réu” (THEODORO JR., 2006, v. 1, p.
394), e apresenta dupla ﬁnalidade: “obter a tutela jurisdicional do Estado
(uma condenação, uma declaração etc.) e fazer valer um direito subjetivo
frente ao réu” (THEODORO JR., 2006, v. 1, p. 394), pedido este que
deve ser compatível com a ﬁnalidade da ação. Em razão disso, o pedido
formulado no processo civil comum se divide em pedido imediato, que
põe a parte em contato direto com o direito processual, e pedido mediato,
que põe em contato com o direito substancial (THEODORO JR., 2006, v.
1, p. 394). Em síntese, “no pedido se contém a suscitação de uma provisão jurisdicional (pedido imediato), na tutela de um bem jurídico (pedido
mediato)” (SANTOS, 1998, v. 2, p. 148). Cabe, contudo, a ressalva de
que nas ações meramente declaratórias o pedido mediato se confunde com
o imediato (SANTOS, 1998, v. 2, p. 148).
As regras previstas no processo civil comum, como já analisado,
devem ser aplicadas com reservas no processo constitucional objetivo.
No campo do pedido, há que fazer tal reserva. Na ação declaratória de
constitucionalidade, a tutela do bem jurídico não se concretiza na pretensão do Estado em face de um réu para a realização de direito subjetivo.
A provisão jurisdicional (pedido mediato e imediato) é a declaração de
constitucionalidade da lei ou ato normativo para defesa da ordem constitucional:
Essa orientação corresponde, sem dúvida, à natureza do processo de
controle abstrato de normas, que se destina não só a eliminar da ordem
jurídica, pronta e eﬁcazmente, a lei inconstitucional, mas também a espancar,
de forma deﬁnitiva, dúvidas porventura surgidas sobre a constitucionalidade
das leis válidas (MARTINS; MENDES, 2005, p. 425).

O pedido “ﬁxa os limites do ato judicial mais importante, que é a
sentença” (THEODORO JR, 2006, v. 1, p. 394). Será ultra petita quando “a sentença for além do pedido formulado, concedendo ou deixando
de conceder expressamente mais do que tenha sido pedido” (ALVIM
NETTO, 2000, v. 2, p. 660). Transportando essa premissa para o processo constitucional objetivo, há que reconhecer que, ao julgar a ação
declaratória de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal não está
restrito aos fundamentos especíﬁcos invocados pelo autor (MARTINS;
MENDES, 2005, p. 425), mas está adstrito ao pedido, assim, se entender
pela procedência somente declara a constitucionalidade da lei ou ato
normativo. Assim:
A sentença que reconhece sua constitucionalidade é do tipo declaratório,
ou de pura declaração, tendo em vista que o objetivo do autor é, somente,
a eliminação da incerteza quanto à constitucionalidade do ato normativo,
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não criando, em virtude do princípio da presunção da validade normativa,
nenhum efeito ou estado novo; ao contrário, ela apenas conﬁrma um estado
preexistente, esgotando na obtenção da certeza todo seu escopo, sua função
(FERREIRA, R., 1999, p. 251).

O estado preexistente conﬁrmado é o da novação legislativa, vale
dizer, a existência e a validade da norma pré-constitucional no sistema
jurídico ora vigente. Mas, em caso de improcedência da ação declaratória
de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal não está restrito ao
reconhecimento da inconstitucionalidade estrita da lei ou ato normativo.
Pode reconhecer a não-constitucionalidade fundada não na invalidade (inconstitucionalidade em sentido estrito), mas sim na inexistência (não-novação
legislativa). Pode concluir pela não-constitucionalidade por entender ser
a lei pré-constitucional não novada, logo inexistente, o que impossibilita
ser constitucional (válida).
Na improcedência, mesmo quando deﬂua do quorum constitucionalmente exigido, ao pronunciar a inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal
Federal não está vinculado ao limite imposto na procedência da ação
declaratória, que é o de declarar a constitucionalidade substancialmente
caracterizada. Pode proclamar, em decisão revestida de caráter constitutivo, a inexistência da norma pré-constitucional por sê-la incompatível
com a Constituição e, assim, aplicar a essa contrariedade providência
processual da declaração de inconstitucionalidade, tal como procede nos
casos de reconhecimento da incompatibilidade constitucional de leis préconstitucionais em sede de recurso extraordinário e argüição de descumprimento de preceito fundamental, e assim expurgar deﬁnitivamente a
eﬁcácia da lei pré-constitucional não novada do sistema. Tal providência
não desnatura a ﬁnalidade da ação declaratória, ao contrário, lhe confere
o valor ótimo. Pensar o contrário, ou seja, afastar o risco da declaração
de inconstitucionalidade de lei pré-constitucional atroﬁando a ﬁnalidade
constitucional conferida à ação declaratória implica, em última instância,
auspiciar ato inconstitucional.
Nesse aspecto, não se justiﬁca redesenhar a conﬁguração do controle
concentrado exercido pelo Supremo Tribunal Federal para englobar uma
ação declaratória de existência da lei pré-constitucional, tal como sugerido por André Ramos Tavares (2006, p. 172). Seria a previsão de outro
instrumento processual quando já existente um que atende à ﬁnalidade
pretendida. A ação declaratória de constitucionalidade tem amplitude institucional positivamente suﬁciente para abarcar como objeto a controvérsia
judicial relevante sobre a novação de lei pré-constitucional contrariada por
decisões de não-novação em controle concreto que divergem da posição
governamental favorável à novação legislativa.
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Assim compreendido o fenômeno de recepção, como rito de passagem
de efeitos inovativos e recriados, não há como deixar de reconhecer que
entre as normas recepcionadas e a Constituição que as recepcionou – como
que recriando-as –, a única relação juridicamente concebível é a de constitucionalidade. E, sendo assim, não há como negar que, presentes os demais
requisitos exigidos, notadamente o da “existência de controvérsia relevante
sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória” (art. 14, III,
da Lei 9.868, de 10.11.1999), será cabível o exercício da pretensão de ver
declarada a constitucionalidade da norma recepcionada, na sua formulação
abstrata, com efeito erga omnes, como previsto no art. 102, parágrafo 2º,
da Constituição (ZAVASCKI, 2001, p. 113).

Inexiste, até o momento, decisão do Supremo Tribunal Federal em
que tenha sido enfrentada nuclearmente a controvérsia judicial relevante
sobre a novação de lei pré-constitucional como objeto viável de ação declaratória de constitucionalidade. Por ocasião do ajuizamento da ADC n. 2,
em 4.6.1997, o Supremo teve a oportunidade de manifestar-se a respeito.
Essa ação constitucional objetivou a conﬁrmação da constitucionalidade do
artigo 4º e parágrafos, do Decreto-Lei n. 2318, de 30.12.1986, que trata
de fontes de custeio da Previdência Social e de admissão de menores nas
empresas, sob a alegação de que tais dispositivos estariam em harmonia
com os artigos 7º e 227, CF/88. Contudo, por decisão monocrática do
Ministro Carlos Velloso e posteriormente conﬁrmada pelo Plenário, o
Supremo negou seguimento à petição inicial e decretou o seu arquivamento sob o argumento único da ilegitimidade ativa, certo que, naquela
ocasião, nada impediria o Supremo dirimir o problema da possibilidade
jurídica do pedido de reconhecimento da constitucionalidade de lei préconstitucional. O mesmo ocorreu na ADC n. 6, distribuída em 10.9.1998,
objetivando a certeza da constitucionalidade do artigo 578, do Decreto-Lei
n. 5.452, de 1.5.1943, conhecido como CLT. Também por ilegitimidade
ativa, a ação não teve seguimento conforme decisão monocrática da
lavra de Moreira Alves.
A causa petendi da ação declaratória de constitucionalidade se extrai
do artigo 14, da Lei n. 9.868/99, obrigando a petição inicial a indicar: “I
– o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos
jurídicos do pedido [...]; III – a existência de controvérsia judicial relevante
sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória”.
Não basta a mera indicação da existência de controvérsia judicial
relevante: é necessário comprová-la (STRECK, 2004, p. 254), de modo que
não haja dúvida quanto à existência de controvérsia judicial que coloque
em risco a presunção de constitucionalidade da lei (TAVARES, 2006, p.
290). É uma exigência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal desde
a ADC n. 1, julgada em 1.12.1993. Assim, à luz da orientação do Supre-
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mo Tribunal Federal, é “imprescindível a demonstração de divergência
judicial (a doutrina é insuﬁciente) ocorrente no território da ﬁscalização
difusa da constitucionalidade” (CLÈVE, 2000, p. 299). Não se pode,
contudo, olvidar:
[...] não apenas do Judiciário pode resultar grave discussão sobre a
constitucionalidade de uma lei. Aliás, situações haverá nas quais, justamente por não estar o Executivo aplicando uma lei que entende violadora da
Constituição, especialmente nos casos em que essa lei traga um gravame aos
particulares, diﬁcilmente se encontrará a discussão nas instâncias judiciais
ordinárias (TAVARES, 2006, p. 290).

Assim em se tratando de direito pré-constitucional, deve haver a
comprovação documental de controvérsia relevante sobre a novação, e
assim a aplicação de lei ou ato normativo pré-constitucional no sistema
jurídico vigente, com base em decisões provenientes de ﬁscalização concreta de constitucionalidade e em situações reais de não-aplicação da lei
pré-constitucional pelo Executivo.
O pedido é a procedência da ação declaratória de constitucionalidade
com declaração de constitucionalidade do ato normativo objeto da controvérsia, tal como se depreende do artigo 14, inciso II, da Lei n. 9.868/99.
No caso do direito pré-constitucional, a declaração de constitucionalidade
implica dizer que, ao tempo da promulgação da Constituição de 1988, a
lei pré-constitucional constituía-se lei existente perante o sistema jurídico
anterior e, como tal, naquele instante, apresentou-se em relação de compatibilidade material com as normas constitucionais supervenientes, motivo
pelo qual foi novada e, assim, integrada ao sistema jurídico vigente como
norma válida, por isso constitucional.
“O pedido será juridicamente impossível quando pretender a declaração de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal”
(TAVARES, 2006, p. 287). É que “a ação declaratória de constitucionalidade
tem por objeto apenas as leis ou os atos normativos federais” (CLÈVE,
2000, p. 297). Fora disso, a conﬁrmação de constitucionalidade de lei ou
ato normativo federal, ainda que pré-constitucional, não faz do pedido ser
juridicamente impossível. Parece que a não-exclusão do direito pré-constitucional do objeto pertinente da ação declaratória de constitucionalidade
contribui com a almejada “disciplina mais racional” (CLÈVE, 2000, p.
297), para esse importante instrumento de garantia constitucional.
8.4.4

Argüição de descumprimento de preceito fundamental

O artigo 102, § 1º, da CF/88, prevê a ação de descumprimento de
preceito fundamental, e, com o advento da Lei n. 9.882/99, houve a re-
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gulamentação desse instrumento processual que é destinado à prevenção
ou reparação de lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder
Público (artigo 1º, caput). André Ramos Tavares (2006, p. 268) conceitua
a argüição como:
[...] ação ou incidente judicial, de competência originária do Supremo
Tribunal Federal, que desencadeia o denominado processo objetivo, cujo
fundamento é o descumprimento de preceito constitucional que consagra
valores basilares para o Direito pátrio, descumprimento este perpetrado por
ato de natureza estatal, quando direta a modalidade, ou por atos normativos,
quando se tratar de argüição na modalidade incidental.

Trata-se de verdadeira garantia de ordem constitucional de natureza
processual para proteção de preceitos fundamentais, vale dizer, de “regras
e princípios constitucionais que, considerados fundamentais, estavam, de
há muito, dentro de um quadro evolutivo, a demandar mecanismo próprio
para tanto” (TAVARES, 2006, p. 262).
“A noção de descumprimento não deve ser confundida com a de
inconstitucionalidade” (TAVARES, 2006, p. 262), “se a Constituição se
utilizou de vocábulos diversos, pretendeu designar, obviamente, realidades
distintas, ainda que apenas parcialmente distintas” (TAVARES, 2000, p. 145).
A noção de descumprimento possui um sentido, particularmente na previsão
da argüição de descumprimento de preceito fundamental, mais amplo, de
modo que engloba “toda e qualquer violação de norma constitucional, ou
seja, tanto pode descumprir a Constituição um ato normativo como um
ato normativo, nesta última categoria incluídos os atos administrativos, de
execução material e, ainda, os atos dos particulares” (TAVARES, 2006, p.
263), que resultem em ameaça de lesão ou lesão a preceito fundamental,
resultante de ato do Poder Público.
A amplitude da conotação de violação da Constituição praticada na
argüição de descumprimento permite, de certa forma, a complementação,
segundo a visão de Gilmar Ferreira Mendes (2007, p. 56), do 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 constitucionalidade podem agora ser
objeto de exame no âmbito da argüição de descumprimento.
Do artigo 1º, caput, da Lei n. 9.882/99, extrai-se classiﬁcação da
argüição de descumprimento de preceito fundamental, quanto ao momento
de lesão ao preceito fundamental: argüição preventiva e argüição repressiva.
A primeira busca evitar condutas do Poder Público que possam colocar
em risco os preceitos constitucionais fundamentais, já a segunda se destina
a cessar condutas do Poder Público lesivas aos preceitos fundamentais
(MANDELLI JR., 2003, p. 103).
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A Lei n. 9.882/99 também distingue, em seu artigo 1º, caput e inciso
I, e parágrafo único, outras duas modalidades de argüição de descumprimento de preceito fundamental: a direta ou autônoma e incidental ou
por derivação. A primeira modalidade é considerada autônoma “por não
depender da existência de qualquer outro processo no qual se controverta
sobre a aplicação de preceito fundamental, caso em que ocorre a argüição
por derivação” (TAVARES, 2006, p. 263); é a modalidade que se acrescenta
ao sistema de controle concentrado, ou via direta, de constitucionalidade,
como ação judicial que autonomamente se destina a evitar ou reparar lesão
a preceito fundamental. Somente pode ser proposta pelos legitimados para
ação direta de constitucionalidade (artigo 103 da CF/88).
Já a modalidade incidental ou por derivação emerge de uma interpretação do parágrafo único do artigo 1º da Lei n. 9.882/99, conjugado
com o inciso I. Trata de argüição de descumprimento de preceito fundamental incidental em processo já em curso, porque a expressão “relevante
fundamento”, extraída do referido inciso I, “só pode ser aquela que se
apresenta em juízo, e não qualquer controvérsia que se instale entre particulares, não levada necessariamente ao conhecimento da Justiça, ou ainda
uma controvérsia doutrinária” (TAVARES, 2006, p. 264). Esse entendimento encontra reforço no artigo 3º, inciso V, da referida lei, que exige
conter na petição inicial, “se for o caso, a comprovação da existência de
controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental
que se considera válido”. Essa exigência somente se justiﬁca em caso de
argüição incidental. Nesse caso, a doutrina predominantemente prega que
qualquer pessoa interessada envolvida em processo judicial pode submeter
a questão constitucional fundamental diretamente ao Supremo Tribunal, a
partir do processo originário. A argüição incidental deve ser utilizada para
veriﬁcar e solucionar os casos de descumprimento de preceito fundamental
provocados por relevante fundamento de controvérsia constitucional sobre
lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, como também leis
ou atos normativos pré-constitucionais (artigo 1º, parágrafo único, inciso
I, da Lei n. 9.882/99).
As hipóteses do inciso I do artigo 1º da Lei n. 9.882/99 não restringem a admissibilidade da argüição de descumprimento apenas em sede
incidental, mas também em ação autônoma. É que o relevante fundamento
da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual
ou municipal, incluídos os pré-constitucionais, acha-se também caracterizado na própria plurivocidade das manifestações acerca da conﬁguração
ou não de preceitos fundamentais proveniente da pluralidade de órgãos
autorizados no sistema jurídico brasileiro a se pronunciar a respeito, que
pode constituir, por si só, ameaça ao princípio constitucional da segurança
jurídica e, por conseguinte, em autêntica lesão a preceito fundamental.
É o que prepondera Gilmar Ferreira Mendes na ADPF n. 33, ajuizada
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em 8.7.2002 e julgada em 29.10.2004, e que foi a primeira em controle
concentrado, a versar sobre o controle de constitucionalidade de lei préconstitucional que teve decisão de mérito:
A possibilidade de incongruências hermenêuticas e confusões jurisprudenciais decorrentes dos pronunciamentos de múltiplos órgãos pode conﬁgurar
uma ameaça a preceito fundamental (pelo menos, ao da segurança jurídica),
o que também está a recomendar uma leitura compreensiva da exigência
aposta à lei da argüição, de modo a admitir a propositura da ação especial
toda vez que uma deﬁnição imediata da controvérsia mostrar-se necessária
para afastar aplicações erráticas, tumultuárias ou incongruentes, que comprometam gravemente o princípio da segurança jurídica e a própria idéia
de prestação jurídica efetiva.

Assim, em relação ao direito pré-constitucional federal, estadual
ou municipal, seja pela via autônoma, seja pela incidental, toda vez
que se conﬁgurar controvérsia relevante sobre a legitimidade constitucional em face de preceito fundamental da Constituição, o que pode
caracterizar-se por multiplicação de processos e decisões sobre um dado
envolvendo a compatibilidade/incompatibilidade de leis ou atos normativos pré-constitucionais com a Constituição, qualquer dos legitimados
pode argüir o descumprimento. Na estruturação constitucional do controle de constitucionalidade, a violação de preceitos constitucionalmente
fundamentais provocado por leis ou atos normativos pré-constitucionais
encerra campo de incidência peculiar da argüição de descumprimento
para declarar a não-novação legislativa, e assim tornar deﬁnitiva, uníssona e geral a decisão acerca da inexistência de leis ou atos normativos
pré-constitucionais. Desde a regulamentação do instituto, versam sobre
a constitucionalidade de leis ou atos normativos pré-constitucionais as
ADPFs: 10, 33, 42, 46, 47, 53, 54, 67, 70, 79, 88, 90, 95, 99, 113,
distribuídas até maio de 2007, e no período subseqüente, 118, 123, 124,
126, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136.
A diﬁculdade está, a priori, na identiﬁcação dos preceitos fundamentais da Constituição que são passíveis de lesão tão grave que justiﬁque o
processo e o julgamento da argüição de descumprimento. É a advertência
de Gilmar Mendes na ADPF n. 54, por ocasião de julgamento de questão
de ordem em 27.4.2005. Há preceitos explicitamente enunciados no texto
constitucional, como os direitos e garantias fundamentais encartados no
artigo 5º, os princípios protegidos pela cláusula pétrea do artigo 64, § 4º
(a forma federativa de Estado, a separação de Poderes, e o voto direto,
secreto, universal e periódico), como também os chamados “princípios sensíveis” preconizados no artigo 34, inciso VII, cuja violação pode dar ensejo
à decretação de intervenção federal nos Estados-membros. Mas há ainda
que considerar, e é aqui que reside a diﬁculdade, para ﬁns de identiﬁcação
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de preceitos fundamentais outros além daqueles explicitamente previstos,
pondera o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, é necessário identiﬁcar o
conteúdo semântico desses preceitos explícitos e inseri-los no “estudo da
ordem constitucional no seu contexto normativo e nas suas relações de
interdependência que permite identiﬁcar as disposições essenciais para a
preservação dos princípios basilares dos preceitos fundamentais” (ADPF
54). Nessa linha de pensamento, adverte Mendes:
[...] a lesão a preceito fundamental não se conﬁgurará apenas quando
se veriﬁcar possível afronta a um princípio fundamental, tal como assente
na ordem constitucional, mas também as regras que conﬁram densidade
normativa ou signiﬁcado especíﬁco a esse princípio (ADPF 54).

Interessante discussão suscitou-se, por provocação do Ministro Sepúlveda Pertence, na ADPF n. 33, sobre o cabimento da ADPF para afastar
violação de preceito fundamental provocada por lei pré-constitucional tida
por inconstitucional em relação ao sistema anterior, mas sem declaração,
e que se mostra incompatível também com o vigente.
Essa ADPF foi ajuizada pelo Governador do Estado do Pará pretendendo o reconhecimento da não-novação do dispositivo n. 34, do
Regulamento de Pessoa do Instituto de Desenvolvimento Econômico e
Social (IDESP), que regulamenta a remuneração do pessoal desse extinto
instituto, adotado pela Resolução n. 8/86, do Conselho de Administração e
aprovado pelo Decreto estadual n. 4.307, de 12.5.1986, porquanto vincula
a remuneração ao salário mínimo, fato este que viola o artigo 7º, inciso IV,
da CF/88, que expressamente proíbe a vinculação do salário mínimo para
qualquer ﬁnalidade, além de transgredir o princípio federativo (artigos 1º e
18 da CF/88), dado que as despesas com pessoal estariam, nesses termos,
permanentemente vinculadas à decisão do Governo Estadual. Inicialmente
houve o ajuizamento de medida cautelar, na qual se deferiu a liminar por
decisão da lavra do relator Ministro Gilmar Ferreira Mendes.
No capítulo quinto, concluiu-se que a lei pré-constitucional existente
em relação ao sistema jurídico anterior, ainda que inconstitucional, desde
que não declarada por decisão capaz de lhe retirar a vigência, pode ser
objeto de novação no momento do surgimento de uma nova Constituição;
basta que, em relação à nova ordem constitucional, mantenha-se materialmente compatível. Caso não seja, não se opera a novação e assim a lei
pré-constitucional não ingressa no sistema jurídico vigente. A controvérsia
em torno da novação ou não da lei pré-constitucional pode mostrar-se relevantemente presente entre juízes e tribunais. De modo que a veriﬁcação
e a solução deﬁnitiva, e com eﬁcácia erga omnes, de uma controvérsia
como esta deve ser objeto de argüição de descumprimento se redundar
em violação de preceito constitucionalmente fundamental.
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Foi exatamente o que ocorreu na ADPF n. 33. Um dispositivo estadual pré-constitucional que era inconstitucional sob a égide da Constituição
de 1969, mas sem declaração, manteve-se materialmente incompatível
com os artigos 1º, 7º, inciso IV, e 18, da CF/88, violando assim preceitos
constitucionais fundamentais. Assim, corretamente o Supremo Tribunal
Federal entendeu, conforme lembra Gilmar Ferreira Mendes (2007, p.
68): “a eventual (e não declarada) inconstitucionalidade da lei em face da
ordem constitucional anterior não impede o conhecimento da ADPF, na
qual se busca exclusivamente a veriﬁcação da compatibilidade da lei em
face da nova ordem constitucional”. Nesse caso, a decisão que declarar
a não-novação legislativa, para assim restabelecer a violação ou evitar
a ameaça a preceito constitucionalmente fundamental, produz efeitos a
partir da promulgação da Constituição de 1988, momento em que a lei
ou ato normativo passou a ser inexistente; logo, não passível de gerar
efeitos jurídicos.
O fato de defender, nesta pesquisa, a possibilidade de utilização
da ação direta de inconstitucionalidade em casos especíﬁcos de leis préconstitucionais não implica esvaziar o objeto, neste particular, da ADPF.
Os campos de incidência são inconfundíveis. “A argüição é cabível sempre,
absolutamente sempre, que houver violação de preceito constitucional fundamental” (TAVARES, 2006, p. 265). Esse é o parâmetro de controle da
argüição de descumprimento, diferente do incidente de inconstitucionalidade,
cujo parâmetro é toda a Constituição (MENDES, 2007, p. 18).
Por ﬁm, se a modulação dos efeitos em decisões que reconhecem
a não-novação legislativa conta com posição contrária majoritária do
Supremo Tribunal Federal em controle difuso, não paira dúvida de sua
viabilidade em se tratando de declaração de inconstitucionalidade de norma
pré-constitucional em sede de argüição de descumprimento de preceito
fundamental. O artigo 11 da Lei n. 9.882/99 estabelece que, “ao declarar
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de argüição
de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo
Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os
efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eﬁcácia a partir de
seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser ﬁxado”.
8.4.5

Controle abstrato de constitucionalidade do direito
pré-constitucional e a “crise do Supremo”

Ao ﬁnal deste trabalho, especialmente deste capítulo, observa-se um
caminho de interpretação do sistema de controle jurisdicional de constitucionalidade analisado à luz do fenômeno da novação em que culmina na
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proposta de revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre
a matéria, tendente a estender o objeto do controle abstrato de normas
para incluir o direito pré-constitucional. Porém, todo argumento de ampliação do controle abstrato não raramente é recebido com a preocupação
de que o reﬂexo direto de tal ampliação será o agravamento da “crise do
Supremo”, porquanto acarretará o alargamento de competência e com isso
o aumento ainda maior de processos a serem apreciados e julgados. É o
que adverte Oswaldo Luiz Palu (2001, p. 224):
Aponta-se o perigo de deixar a interpretação da revogação ou não das
leis anteriores ao sabor das decisões isoladas de cada juiz e de cada tribunal,
que muito lentamente chegam ao STF apenas na via do controle concreto.
Entrementes, o número de ações diretas de inconstitucionalidade que tem
ingressado no Supremo Tribunal Federal a partir de 1988 levou à sensível
majoração do tempo para que as decisões sejam proferidas, o que induz a reﬂetir
se a possibilidade, teórica ao menos, da inconstitucionalidade superveniente
de todo o direito anterior é o meio mais eﬁcaz de garantia da Constituição.

Inegavelmente o problema da excessiva carga de atividade do
Supremo Tribunal Federal não pode ser analisado como “uma crise meramente numérica ou quantitativa, devendo-se, ao contrário, ter presente
que a ‘quantidade afeta a qualidade’” (MANCUSO, 2007, p. 81). De
fato a ampliação do controle abstrato de constitucionalidade certamente
provocará o aumento de processos objetivos; contudo, tal evidência não
implica necessariamente agravamento do excesso de demanda processual.
A composição híbrida do controle de constitucionalidade do direito préconstitucional certamente trará como resultado não o agravamento – mas
sim o abrandamento – do remoto problema de congestionamento processual
no Supremo Tribunal Federal.
Por ocasião do julgamento do RE n. 135.328, em 29.6.1984, em que
se discutia a não-novação do artigo 68 do Código de Processo Penal, o
Ministro Sepúlveda Pertence aﬁrmou que:
[...] a implementação de uma nova ordem constitucional não é um fato
instantâneo, mas um processo, no qual a possibilidade de realização da
norma da Constituição – ainda quando teoricamente não se cuide de um
preceito de eﬁcácia limitada –, subordina-se muitas vezes a alterações da
realidade fáctica que a viabilizem.

De fato, a implementação de uma ordem jurídica demanda processo
contínuo e gradual. É certo que, uma vez promulgada, a Constituição
tem incidência imediata para determinar a não-novação das leis préconstitucionais materialmente incompatíveis. Isso para viabilizar implementação efetiva da nova ordem constitucional, que seria obstada se
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prevalecente a eﬁcácia de leis pré-constitucionais em desarmonia com
as novas normas constitucionais. Contudo, a veriﬁcação e a solução
das incompatibilidades não se reduzem a um ato instantâneo, demanda
perene esforço de ﬁltragem hermenêutico-constitucional. O equacionamento das conﬁgurações sintáticas resultantes da relação entre lei préconstitucional e a Constituição superveniente pressupõem complicada
operação semântica para solução pragmaticamente condicionada. Essa
operação também se veriﬁca no problema de inconstitucionalidade,
porquanto
[...] as normas constitucionais e legais expressam-se através de uma linguagem com complexa implicação referencial (denotativa) e rico conteúdo
signiﬁcativo (conotativo), qualiﬁcada pela plurivocidade ou heteronímia signiﬁcativa. Enquanto esta operação semântica, como atividade hermenêutica,
é realizada dentro de uma situação comunicativa concreta, caracterizada pelo
dissenso ideológico, por indivíduos que assumem posições especiﬁcas na
comunidade do discurso jurídico, ela implica um modo de pensar pragmático
(situacional) (NEVES, 1988, p. 135).

A lei pré-constitucional é considerada novada ou não conforme a
construção semântica da norma que compõe o seu texto em confronto com
o sentido do texto-da-norma constitucional. Ambos os textos caracterizam-se
pela plurivocidade semântica. Esta se acentua ainda mais em se tratando
de normas constitucionais, cujo grau de generalidade é maior, especialmente em relação às normas principiológicas, e por isso conta com uma
amplitude semântica. “A linguagem constitucional não tem signiﬁcados
unívocos” (BASTOS, 2002b, p. 102). Por essa razão, referindo-se diretamente à caracterização da constitucionalidade e inconstitucionalidade,
Marcelo Neves pondera que (1988, p. 138):
[...] as imprecisões semânticas (vagueza e ambigüidade) dos termos e
expressões constitucionais e legais sempre possibilitam qualiﬁcar-se um
texto legal, ou mesmo uma das normas já extraídas deste texto, como
constitucional ou inconstitucional, dependendo do resultado da operação
semântica realizada.

A formulação semântica também é determinante na solução da
novação ou não de uma lei pré-constitucional. O desacordo signiﬁcativo
do âmbito da norma pré-constitucional com as dimensões normativas,
valorativas e empíricas determinantes na construção do âmbito das normas
constitucionais resulta na não-integração da norma à nova ordem jurídica.
Contudo, esse equacionamento semântico se estabelece entre enunciados
normativos, especialmente as normas constitucionais, dotados de âmbito
normativo com maior extensão denotativa e com isso menor densidade
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signiﬁcativa, o que pode dar margem a resultados pragmaticamente díspares. Marcelo Neves (1988, p. 142) atribui esta disparidade a uma questão
de “dissenso teleológico ou ideológico da pluralidade dos agentes oﬁciais
(órgãos do Estado) de produção-interpretação-aplicação jurídica”, que
provoca um problema:
[...] em face da vagueza e ambigüidade características dos termos
constitucionais, o sentido normativo atribuído aos dispositivos constitucionais variará sensivelmente na razão direta das divergências
ideológicas dos agentes de interpretação-aplicação. Além do mais, a
variação espacial-temporal do contexto fático-político leva um mesmo
intérprete-aplicador a reavaliar e alterar as suas posições em torno do
sentido dos textos normativo-constitucionais. E a atuação destes dois
fatores pragmáticos (dissenso teleológico ou ideológico e contexto
fático-político) não é essencialmente diversa em relação aos diplomas
legais (NEVES, 1988, p. 142).

Isso explica o fato de que, conforme o grau de variação do sentido que
os agentes de interpretação-aplicação jurídica atribuem às normas constitucionais e infraconstitucionais, estas podem ser consideradas inconstitucionais
por agentes de interpretação-aplicação e para outros constitucionais. O
mesmo se procede em relação às normas pré-constitucionais; estas podem
ser consideradas novadas por certos setores e por outros não. Com isso,
naturalmente há excessivo aumento de demandas nos inúmeros tribunais
pátrios, que podem culminar em recursos extraordinários que deságuam
no Supremo Tribunal Federal trazendo controvérsias sociais decorrentes
da incerteza acerca da novação ou não de uma norma pré-constitucional,
e assim contribuindo com o aumento das estatísticas de processos julgados na alta Corte e acentuando o sentimento de insegurança jurídica
e de ineﬁcácia da força normativa da Constituição. Um conﬂito social
de interesse determinado pela incerteza da novação ou não de uma lei
pré-constitucional implica a indeﬁnição e procrastinação da implementação da ordem constitucional; e, por conseguinte, culmina, na correta
acepção de Eduardo García de Enterría (1985, p. 92), numa debilidade
pragmática, na qual
[...] se consagra una grave inseguridad jurídica si se deja a una multiplicidad de centros de decisión, la que compone la totalidad de jueces y
Tribunales ordinarios, resolver el problema del alcance que la promulgación de la Constitución supone efectivamente sobre todo el ordenamento
precedente.

Essa evidência conduz Eduardo García de Enterría (1985, p. 87) a
concluir que, em consonância com a doutrina italiana:
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[...] atribuir al Tribunal Constitucional el monopolio del problema prometía una valoración más apurada de la constitucionalidad de los textos
legales pré-constitucionales que lo que cabría esperar del enjuiciamiento
disperso por todos los órganos de la jurisdicción ordinaria como una cuestión de simple derogación. El criterio de la lex superior, administrado por
una jurisdicción especializada, parece que puede rendir mejores frutos, con
seguridad, que el de la lex posterior aplicado por todos los Tribunales,
dado además el principio de conservación de las normas en el tiempo y
su correlativa no derogación de no producirse con la nueva una incompatibilidad maniﬁesta.

De fato, minimiza-se o grau de insegurança jurídica e o retardamento
da implementação da ordem constitucional quando se adota formulação
híbrida em que se conjugam, além do modelo difuso, principalmente o
concentrado de controle de compatibilidade das leis infraconstitucionais
pré-constitucionais com a Constituição. Este propicia a adoção de um
órgão com a função de estruturar o sistema jurídico-constitucional e
assim preservar e realizar a Constituição, com a veriﬁcação e a solução
da incompatibilidade internormativa, por meio de processo objetivo. É
o que propõe, independentemente da tese adotada, Marcio Augustos de
Vasconcelos Diniz (1995, p. 66):
Mesmo que se admita a tese da revogação (não de uma revogação pura
e simples, mas de revogação como conseqüência da inconstitucionalidade), a
necessidade de segurança jurídica torna oportuna e necessária a intervenção
do Supremo Tribunal Federal, no controle concentrado, para decidir, em
caráter ‘erga omnes’, se a norma está ou não revogada, eis que, no caso,
a decisão pressupõe prévia interpretação de normas constitucionais.

Por conseguinte, propicia-se, com maior agilidade na uniformidade
do entendimento em caráter geral e vinculante de rechaço da eﬁcácia de
leis pré-constitucionais, a realização da implementação mais isonômica da
nova ordem constitucional:
O atribuir-se ao Supremo Tribunal Federal competência para resolver
diretamente os conﬂitos, com a aplicação de norma da Constituição Federal,
há de ter como fundamento, em primeiro lugar, a realização da isonomia, e
depois a desobstrução do Judiciário, com o que se propiciará solução mais
rápida das demandas em geral (MACHADO, 1993, p. 36).

Atualmente é tendência do constitucionalismo brasileiro enfatizar o modelo concentrado, justamente por ser eﬁcaz instrumento de
submissão célere ao Supremo Tribunal Federal de sérias controvérsias
constitucionais:
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A Constituição de 1988 conferiu ênfase, portanto, não mais ao sistema
difuso ou incidente, mas ao modelo concentrado, uma vez que, praticamente,
todas as controvérsias constitucionais relevantes passaram a ser submetidas ao
Supremo Tribunal Federal, mediante processo de controle abstrato de normas.
A ampla legitimação, a presteza e a celeridade desse modelo processual,
dotado inclusive da possibilidade de se suspender imediatamente a eﬁcácia
do ato normativo questionado, mediante pedido de cautelar, constituem
elemento explicativo de tal tendência (MENDES, 2004, p. 241).

Se tal tendência é perceptível em relação às leis pós-constitucionais,
nada justiﬁca seja diferente em relação às leis pré-constitucionais, em
busca da “solução pronta de controvérsias que, de outro modo, somente
com o passar dos anos e esgotadas todas as instâncias e recursos, após
inevitável período de dissídios entre juízes e tribunais, alcançariam solução paciﬁcada” (CLÈVE, 2000, p. 221). Tal como sucede no âmbito
da inconstitucionalidade estrita, no campo da não-novação também
residem importantes controvérsias constitucionais, com a característica
de que emergem principalmente quando da promulgação de uma nova
Constituição, mas que perduram por lapso de tempo menos extenso
se desaﬁadas por um mecanismo objetivo de aferição da legitimidade
constitucional.
A adoção de um órgão único ou supremo com a função de veriﬁcar
e solucionar abstratamente a questão da incompatibilidade internormativa,
por meio de processo objetivo, propicia a maior agilidade na uniformidade do entendimento em caráter geral e vinculante em torno do direito
pré-constitucional. Portanto, é sem dúvida o mecanismo de aferição da
legitimidade constitucional nitidamente mais vantajoso para o sistema constitucional brasileiro em relação ao direito pré-constitucional, e certamente
redundará, ao ﬁnal, a redução de recursos extraordinários no Supremo
Tribunal Federal. Pois, “a decisão do STF, por força de sua eﬁcácia erga
omnes, evitaria a multiplicidade de centros de decisão” (DINIZ, M. A.,
1995, p. 66).
No entanto, alguns números demonstram a acanhada prática do
controle abstrato de constitucionalidade no esforço da imprescindível ﬁltragem hermenêutico-constitucional das leis e atos normativos anteriores
à Constituição de 1988. Até 26.5.2008, o banco de dados do STF acusou
o ajuizamento de 142 ADPFs, sendo que apenas 25 delas destinam-se
a questionar a compatibilidade constitucional de leis anteriores à Constituição. A ADPF n. 10 foi a primeira a impugnar atos normativos préconstitucionais (artigos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas, de 27.2.1980), ajuizada em 5.12.2000, ou seja, mais
de uma década depois da promulgação da Constituição vigente. Em
8.7.2002, foi distribuída a ADPF n. 33 impugnando o Decreto do Estado
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do Pará n. 4.307/86. Essa ação representa, no período de 5.10.1988 até
31.12.2008, a única em controle concentrado de constitucionalidade em
que há decisão de mérito sobre a legitimidade constitucional de um ato
normativo pré-constitucional. Das 20 ações declaratórias de constitucionalidade já ajuizadas, apenas as n. 2 e n. 6 objetivaram nuclearmente
dirimir controvérsia judicial relevante sobre a constitucionalidade de lei
pré-constitucional. Ambas foram extintas por ilegitimidade ativa, sem que
o STF se manifestasse quanto à possibilidade jurídica de conﬁrmação da
constitucionalidade de leis pré-constitucionais por meio desse instrumento.
Por ﬁm, desde a ADIn n. 2, ajuizada em 4.6.1997, o STF se mantém ﬁel
ao remoto entendimento de declarar sua incompetência para conhecer e
julgar em sede de processo constitucional objetivo as incompatibilidades
de lei pré-constitucional com a Constituição superveniente, por entender
que a ação direta destina-se tão-somente à aferição de constitucionalidade
de normas pós-constitucionais.
O valor ótimo da garantia da Constituição não se alcança com a
escolha de um ou outro meio de defesa para a correção de incompatibilidade entre lei pré-constitucional e a Constituição, mas na congregação
racional de ambas as vias, a difusa e a concentrada de constitucionalidade. Assim sendo, a sociedade brasileira poderá contar com mecanismo
eﬁciente e isonômico de aferição da legitimidade constitucional do direito
pré-constitucional.
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Novação é um fenômeno jurídico que encerra uma verdade de fato
perceptível nas conexões causais próprias da formação e consolidação do
Estado constitucional, em que a lei constitucional é guindada ao ápice do
edifício-normativo, da qual se extrai todo o fundamento de existência e
validade das demais leis. A lei conquistou a primazia sobre outras fontes
do direito, mas está longe de ser o único veículo de todas as normas jurídicas de conduta exigidas para a consecução dos ﬁns políticos e sociais
assentados no Estado constitucional de direito.
No Estado constitucional de direito, os ordenamentos jurídicos
não apresentam a perpetuidade como característica. Constantemente são
suplantados por outros, estabelecendo entre si uma relação de sucessão
desencadeada por um fator universalmente aceito, qual seja, a emergência
de nova ordem jurídica fundada com a promulgação de uma nova Constituição. Ato contínuo a esse evento, a renovação, a um só tempo, do
arcabouço legislativo passa a ser uma conseqüência do raciocínio jurídico
lógico. Esse momento de renovação foi vivido no Brasil por ocasião da
promulgação da Constituição de 1988.
A idéia de renovação das leis em bloco por processo legislativo
ao tempo da promulgação de uma nova Constituição apresenta intuitivamente diﬁculdade prática intransponível. Ao mesmo tempo em que
o Estado constitucional de direito se estrutura e se ordena por normas
produzidas por procedimentos formais (processo legislativo), incorre
paradoxalmente na inevitável percepção da incapacidade de produção a
um tempo de novo arcabouço normativo, pelas vias legislativas institucionalizadas, a cada momento de formação, e até mesmo mutação, do
ordenamento jurídico-constitucional. A existência da lei pré-constitucional
para o sistema jurídico sucedido constitui pressuposto de aplicação do
princípio da continuidade legislativa no exato instante em que inaugura
nova ordem jurídica.
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É no campo da relação temporal entre ordenamentos que a novação
encontra sua identiﬁcação estrutural. No Estado constitucional de direito,
a novação adquire uma unidade lingüística signiﬁcativa de fonte de direito (subordinada). Atua instantaneamente à promulgação de uma nova
Constituição, como fonte de criação abreviada de direito para a produção
de prescrições jurídicas determinada pela compatibilidade material com
a nova Constituição. No liame internormativo de compatibilidade/incompatibilidade, tem a lei pré-constitucional como objeto e a Constituição
superveniente como parâmetro.
A relação entre a lei pré-constitucional e a Constituição de 1988,
no momento da promulgação dessa, não se confunde com a relação estabelecida entre a lei pós-constitucional e a Constituição de 1988, não
obstante apresentem pontos de contato. O principal ponto de distinção
está na referência sistêmica em que o problema da novação se insere. A
relação de constitucionalidade encerra um problema intra-sistemático, já
a relação de novação um problema intersistemático.
A compatibilidade material envolve uma relação de dimensão semântica, pois diz respeito à relação entre o signo normativo pré-constitucional
e sua signiﬁcação objetiva em relação à nova ordem jurídico-constitucional.
Uma vez constatada, a lei pré-constitucional ingressa no sistema jurídico e
passa a ser reconhecida como norma jurídica válida. De então a validade
da lei pré-constitucional é plena. Com isso, a lei pré-constitucional passa a
ser lei nova inserida no sistema jurídico dotada de constitucionalidade.
O problema da novação de uma lei pré-constitucional não está em
sua eﬁcácia social, não está na relação da velha lei com o comportamento
veriﬁcado no campo empírico de incidência, mas sim em seu fundamento
de existência, que perpassa pela compatibilidade material observada na
relação entre a lei pré-constitucional e as novas normas constitucionais.
No instante em que é promulgada uma nova Constituição, se a lei
pré-constitucional é com ela incompatível, de imediato se opera a nãonovação legislativa e, com isso, perde a eﬁcácia jurídica e não pode
mais ser aplicada. Porém, o reconhecimento da ineﬁcácia está sujeito
à multivocidade signiﬁcativa do discurso jurídico e à pluralidade de
órgãos encarregados de interpretar e aplicar as leis pré-constitucionais.
O resultado dessa condição é a possibilidade de uma mesma lei préconstitucional ser considerada novada por alguns órgãos jurisdicionais e
não novadas por outros.
O conﬂito internormativo de incompatibilidade vertical entre lei
pré-constitucional e a Constituição superveniente, instaurado quando da
promulgação desta, situa-se no plano de existência das normas, e não nos
planos da validade e da eﬁcácia. A lei pré-constitucional não novada é
norma não pertencente ao sistema jurídico superveniente, logo inexistente,
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mas que, com certas restrições, continua com eﬁcácia jurídica enquanto não
se proﬁra decisão que a torne juridicamente ineﬁcaz no sistema jurídico.
A lei pré-constitucional novada que se torna posteriormente incompatível
com a Constituição, em razão de alteração formal que levou à cessação ou
alteração da norma parâmetro de compatibilidade, simplesmente deixa de
existir no exato momento em que a emenda modiﬁcativa é promulgada.
Mas se conﬁgurará inconstitucionalidade superveniente – tal como no
caso de leis pós-constitucionais – na hipótese de a lei pré-constitucional
novada tornar-se ulteriormente incompatível com a Constituição, em razão de cessação da norma constitucional parâmetro da compatibilidade.
Já a novação de lei pré-constitucional que, ao tempo da promulgação
da Constituição superveniente, era incompatível, mas que, por mutação
constitucional, torna-se compatível opera-se no momento da consecução
da mutação constitucional formal ou informal.
Há muito a jurisprudência constitucional brasileira excluiu o direito
pré-constitucional do objeto de controle concreto de constitucionalidade,
dada a prevalência da leitura analítica do fenômeno da não-novação como
problema não de argüição de constitucionalidade, mas de simples revogação. Com base nas premissas alcançadas na primeira parte, outras se
construíram a partir do estudo da função estruturante do Supremo Tribunal
Federal e assim se encontraram critérios de justiﬁcação formal, substancial
e motivacional para a inclusão do vício da não-novação na pauta indissociável do âmbito de controle constitucional autônomo. Diante dessa
conclusão, propôs-se uma revisão ao atual modelo praticado especialmente
no Supremo Tribunal Federal, principalmente dos mecanismos processuais
do controle concentrado do direito pré-constitucional.
A lei não novada e a lei novada com incompatibilidade superveniente
podem desencadear a interposição do recurso extraordinário. Esse entendimento não diverge da prática do Supremo Tribunal Federal. Contudo,
tem-se negado o que se propõe nesta pesquisa: a aplicação da técnica de
modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade,
nos casos de juízo de não-novação de lei pré-constitucional pronunciado
em sede de recurso extraordinário.
A lei pré-constitucional novada, com incompatibilidade superveniente
em razão da cessação do parâmetro de constitucionalidade promovida por
alteração do conteúdo semântico da Constituição, deve ter a inconstitucionalidade (superveniente) declarada, porquanto o vício não mais se situa no
plano da existência, mas sim no da validade. Por conseguinte, a lei préconstitucional pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade.
A lei pré-constitucional não novada e a novada com incompatibilidade
superveniente em razão de mutação constitucional formal deve integrar o
âmbito do objeto de controle via ação direta de inconstitucionalidade. A
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persistência do estado de incompatibilidade de uma lei pós-constitucional
com a Constituição afeta a integridade do sistema jurídico-constitucional
tanto quanto a do estado de incompatibilidade provocada por uma lei
pré-constitucional. Isso porque ambos decorrem de problema de nãocumprimento das regras e princípios constitucionais. Estruturalmente,
não se concebe efetiva defesa jurídica do texto constitucional se inexiste
igualdade processual no combate às incompatibilidades constitucionais se
ocasionadas por leis pré ou pós-constitucionais.
A ação declaratória de constitucionalidade tem amplitude institucional positivamente suﬁciente para abarcar, como objeto, a controvérsia
judicial relevante sobre a novação de lei pré-constitucional contrariada por
decisões de não-novação, em controle concreto, que divergem da posição
governamental favorável à novação legislativa, vale dizer, à pertença e à
pertinência da lei pré-constitucional no sistema jurídico fundado com a
promulgação da Constituição de 1988.
O valor ótimo de garantia da Constituição não se alcança com a
escolha entre as vias difusa ou concentrada de constitucionalidade para
veriﬁcação e correção de incompatibilidade entre lei pré-constitucional e
a Constituição, mas na congregação racional de ambas as vias, medida
que propicia à sociedade brasileira mecanismo eﬁciente e isonômico de
aferição da legitimidade constitucional do direito pré-constitucional.
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