
 1

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE DIREITO 

 
 
 
 
 
 
 

HELEN B. ORTOLANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANDADO DE INJUNÇÃO: o desenvolvimento do Instituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2010



 2

HELEN B. ORTOLANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANDADO DE INJUNÇÃO: o desenvolvimento do Instituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo como 
requisito parcial para a obtenção do título de 
Mestre em Direito do Estado sob a orientação 
do Professor Associado Dr. Sérgio Resende de 
Barros. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2010 



 3

Autorizo a divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou 
eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação 
Serviço de documentação jurídica 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
 
 
 
 

 
O89m     Ortolani, Helen Barbosa 
 

Mandado de injunção: o desenvolvimento do Instituto. /Helen Barbosa 
Ortolani – São Paulo. H. B. Ortolani , 2010. 
149f. 
 
Bibliografia 
 
Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, 2010.  
Orientador: Prof. Dr. Sérgio Resende de Barros 

 
1. Direito Constitucional; 2. Mandado de Injunção; 3. Ação direita de 

inconstitucionalidade por omissão. I. Título. 
 

CDU: 342.722(81) 
 
 



 4

Nome: Helen Barbosa Ortolani 
Título: Mandado de injunção: o desenvolvimento do Instituto 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo para a 
obtenção do título de Mestre em Direito do 
Estado 

 
 
 
 
Aprovada em: 
 
 
 
 
 
 
 

Banca examinadora: 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. Sérgio Resende de Barros  FDUSP 

Julgamento: Assinatura 

_________________________ FDUSP 

Julgamento: Assinatura 

_________________________ _________ 

Julgamento: Assinatura 

 
  



 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho aos meus pais, 
José Ortolani e Maria Rosa, e ao meu irmão e 

amigo, Hiram, por todo o amor, exemplo, 
apoio, incentivo e força.  



 6

AGRADECIMENTOS 
 
Este é o momento mais difícil de todos: dos agradecimentos. Os trabalhos acadêmicos são 
obras coletivas, e assim são, porque por detrás do esforço individual de compilação e 
organização de ideias e textos, existem inúmeras leituras, conversas, trocas de informações 
e valiosas contribuições. Eis a dificuldade da tarefa: como agradecer e homenagear a todos 
de forma sintética e suficiente?  

Sou muito grata a muitos e gostaria de consignar aqui uma lista de alguns daqueles que 
tornaram meu caminho mais ameno no curso de pós-graduação e na confecção deste 
trabalho.  
Ao Prof. Dr. Sérgio Resende de Barros, por ter depositado sua confiança em mim ao me 
aceitar, recém-saída dos bancos da graduação, no programa de pós-graduação da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, agradeço, também, por sua paciência 
em corrigir-me e orientar-me neste trabalho, e, finalmente, por infundir em mim o gosto 
por dar aulas. 

Ao Prof. Dr. Rubens Beçak, pelas excelentes sugestões oferecidas durante o exame de 
qualificação, ainda que algumas delas não pude (ou não soube) aproveitar devidamente. 

À Profa. Dra. Eunice Aparecida de Jesus Prudente, por sua instigante arguição na Banca de 
qualificação e por seu estímulo ao meu trabalho. 

À Prof. Dra. Jeannette Antonios Maman, por sempre estimular minha participação e meus 
questionamentos (ou analogias?) em suas aulas, até mesmo os questionamentos mais 
imaginativos... (alguns deles, para minha alegria, até hoje utilizados em suas aulas) 
À Profa. Dra. Elza Antônia Pereira Cunha Boiteux, por apostar em meu potencial e, a 
partir de minhas participações em suas aulas, convidar-me a integrar sua equipe de 
monitores. 

Ao Prof. Dr. José Antonio Remédio, que fez despertar em mim, ainda nos bancos da 
academia, o gosto pela pesquisa acadêmica, ensinando-me a dar os primeiros passos. 
Ensinou-me algo de valor inestimável. 
À amiga Laura Sant’Ana, que mesmo do outro lado do mundo, sempre se fez presente e 
separou um tempinho em seu atarefado dia para revisar a versão do abstract deste trabalho. 

Ao Sr. Francisco Mariano, do Serviço de Biblioteca da Faculdade de Direito, pela ajuda na 
elaboração da ficha catalográfica desta dissertação e pelo pronto atendimento. 
Aos meus colegas e amigos Fábio Pereira, Ivo Höhn, Luiz Henrique Boselli que conheci 
ainda no concurso de ingresso, e, aos colegas que posteriormente integraram o grupo de 
orientandos do Prof. Sérgio, João Carlos Navarro, Irinéia Senise, Leonardo Quintiliano, 
Felippe Mendonça e Eduardo Marcon, por todo o apoio e companheirismo. 
À Ana Silvia Leite, Lilian Madi, Fernanda Mazzafera, Luiame Xavier, Aarão Miranda, 
Bruno di Giulio e tantos outros que foram tão importantes durante este período de 
dedicação à dissertação.  

Por fim, ao meu querido Fabrício Palomo, por tudo, simplesmente tudo. 
  



 7

RESUMO 
 
ORTOLANI, H. B. Mandado de injunção: o desenvolvimento do Instituto. 2010. 149f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2010. 
 
A Constituição Federal brasileira de 1988 dedicou particular atenção à chamada omissão 
inconstitucional e criou dois mecanismos para seu controle: o mandado de injunção e a 
ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Inscreveu o mandado de injunção dentre 
as garantias constitucionais, dando-lhe cabimento sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Esta dissertação tem o 
objetivo de estudar o processo de conformação e transformação do instituto do mandado de 
injunção, por meio de pesquisa histórica, doutrinária, legal, direito comparado e 
jurisprudencial, de modo a destacar sua importância como instrumento processual 
constitucional apto, ainda que com muitas variáveis, a suprir a omissão legislativa em 
relação aos direitos subjetivos, quaisquer que sejam eles, desde que previstos na 
Constituição e dependentes de regulamentação infraconstitucional.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mandado de injunção. Efetividade. Norma constitucional. Omissão 
inconstitucional. 
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ABSTRACT 
 
ORTOLANI, H. B. Injunction writ: the development of the institute. 2010. 149f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2010. 
 
The 1988 Brazilian Federal Constitution devoted particular attention to the so-called 
unconstitutional omission by the legislator and created two mechanisms for its control: the 
Injunctive Writ and the Direct Unconstitutionality Suit due to Omission. It has inserted 
Injunctive Writ amongst the constitutional warranties and has prescribed that the Injunctive 
Writ would be available whenever the lack of regulatory legislation makes unfeasible the 
exercise of constitutional rights and freedoms and the exercise of rights related to 
nationality, sovereignty or citizenship. The scope of this dissertation is to study the process 
of creation and transformation of the injunctive writ through a historical, academic, legal, 
jurisprudential and comparative law research, in a way that emphasizes its importance as a 
constitutional procedural tool that, despite its many variables, is apt to fulfil the legislative 
omission in relation to the any subjective rights, as long as the rights in question are 
prescribed by the Constitution but are dependent on statutory regulation for its 
effectiveness. 
 
KEYWORDS: Injunction writ. Effectiveness. Constitutional Rule. Unconstitutional 
Omission. 
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RIASSUNTO 
 
ORTOLANI, H. B. Ingiunzione: lo sviluppo del’istituto. 2010. 149f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
 
La Costituzione Federale Brasiliana del 1988 ha prestato particolare attenzione alla 
cosiddetta omissione incostituzionale e ha creato due meccanismi per il suo controllo: 
l'ingiunzione e l'azione diretta di incostituzionalità per omissione.  L'ingiunzione è stata 
inserita tra le garanzie costituzionali ed è appropriata quando la mancanza di regole rende 
impossibile l'esercizio dei diritti costituzionali e le libertà e le prerogative inerenti alla 
nazionalità, la sovranità e la cittadinanza. Il presente documento si propone di esplorare il 
processo di plasmazione e trasformazione del'istituzione di ingiunzione, per mezzo di 
ricerca storica, dottrina, legge, giusrisprudenza comparativa e giurisprudenza, al fine di 
evidenziare la sua importanza come strumento costituzionale procedurali abile, anche se 
con molte variabili, per sopperire l'omissione legislativa in materia di diritti soggettivi, 
qualunque esse siano, purché previsti nella Costituzione e essere alle dipendenza di infra-
regolamentazione. 
 
PAROLE CHIAVE: Ingiunzione. Effettività. Norma costituzionale. Omissione 
incostituzionale. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A ordem fundamental estabelecida na Constituição brasileira de 1988 carece, em 

algumas hipóteses, de lei infraconstitucional para sua concretização, de modo que compete 

às instâncias políticas e, principalmente, ao legislador, a edificação formal e substancial do 

Estado constitucional.  

Os órgãos legislativos têm o dever-poder de conformar o Texto Fundamental à 

realidade fática, social. Isso, porque a Constituição “é, em si, obra incompleta, inacabada. 

Não esgota, e nem pode pretender esgotar, toda a matéria que encerra. O seu conteúdo 

fundamental, por mais minucioso e abrangente que seja, é genérico e sintético. Em 

verdade, não pode o Constituinte regular tudo diretamente e nem é oportuno que o faça.”1  

É inevitável que a Constituição deixe um enorme espaço aberto a exigir seu 

preenchimento pela atuação dos poderes constituídos, que pela sua efetiva ação trará 

aplicação plena à Lei Maior. Não parece subsistir dúvida, portanto, de que a concretização 

da Constituição há de ser efetivada fundamentalmente mediante a promulgação de lei, 

dentre outras formas, e quando não há sua edição, inviabilizando o exercício de direitos 

constitucionalmente previstos, tem-se a omissão inconstitucional.2 

O Constituinte de 1987/1988 dedicou particular atenção à chamada “omissão do 

legislador”. Previu dois mecanismos de controle dessa omissão: o mandado de injunção, 

previsto no art. 5º, LXXI, destinado à defesa de direitos subjetivos atingidos pela omissão 

legislativa ou administrativa como forma de controle difuso, ao lado da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, prevista no art. 103, § 2º, como forma de controle 

concentrado da omissão. 

Enquanto o mandado de injunção se destina à proteção de direito subjetivo, 

identificando-se como instrumento da fiscalização concreta (ou difusa), a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão tem como objetivo a proteção da ordem jurídica, 

identificando-se como mecanismo de fiscalização abstrata (ou concentrada). 
                                                
1 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Inconstitucionalidade por omissão: uma proposta para a Constituinte. 
Revista de informação Legislativa. Brasília, a. 23, n. 89, jan./ mar., 1986, p. 50. 
2  MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional no Brasil: o problema da omissão legislativa 
inconstitucional. Discurso proferido no 14º Congresso da Conferência de Cortes Constitucionais Europeias 
em 4 de junho de 2008a. Disponível em: 
 <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaArtigoDiscurso/anexo/Omisao_Legislativa_v__Port.pdf>. Acesso 
em 12 dez. 2008. 
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A introdução de um sistema de controle da omissão, seja ele concentrado ou difuso, 

que se limite a constatar a omissão inconstitucional do legislador, sem que haja efetiva 

ação do órgão legislativo na edição da norma, não resolve concretamente o problema 

decorrente da omissão inconstitucional. 

O mandado de injunção foi criado pelo constituinte brasileiro de 1987/1988 com a 

função precípua de tornar exequíveis direitos contemplados na Constituição, mas que 

carecem de efetividade em razão da inexistência de normas infraconstitucionais 

regulamentadoras desses direitos. 

Tal desiderato, no entanto, não foi concretamente atingido, tendo em vista que o 

STF, órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao conformar jurisprudencialmente o instituto, 

acabou adotando, inicialmente, um posicionamento bastante estreito, no sentido de que no 

caso de procedência da injunção apenas se reconhece a mora legislativa e se comunica ao 

poder competente sua omissão. 

Com sua criação, várias centenas de ações foram propostas no Supremo Tribunal 

Federal, o que levou a Corte a apreciar diversas questões polêmicas relacionadas com o 

instituto, dentre elas: as relativas à sua aplicabilidade imediata, ao procedimento, à 

natureza jurídica da ação, ao conteúdo, ao objeto e aos efeitos da decisão eventualmente 

proferida. 

O STF, ao conceder o mandado de injunção, não está criando direito, mas, sim, 

possibilitando a concretização de um direito que já está previsto na Constituição, mas que 

ainda não é exercitado por carecer de regulamentação infraconstitucional. 

No entanto, a postura assumida em 23 de novembro de 1989 pelo STF, quando do 

julgamento do “leading case” MI-QO 107-DF, ao adotar a natureza jurídica de ação 

mandamental para o instituto e se orientar no sentido de que o mandado de injunção “é 

ação que visa a obter do Poder Judiciário a declaração de inconstitucionalidade dessa 

omissão se estiver caracterizada a mora em regulamentar por parte do Poder, órgão, 

entidade ou autoridade de que ela dependa, com a finalidade de que se lhe dê ciência dessa 

declaração, para que adote as providências necessárias, à semelhança do que ocorre com a 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão”, tornou utópicas as perspectivas 

sonhadas quando da criação do instituto. Concretamente, acabou por impossibilitar a 

efetivação de direitos previstos na Constituição, que careciam de exercício em face da falta 
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de norma regulamentar. Tornou o instituto, sobre o qual foram depositados grandes 

sonhos, em verdadeira letra morta. 

Lamentavelmente, o posicionamento adotado pelo STF em relação à ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, da mesma forma que se verificou com o mandado de 

injunção, acabou por se limitar, no caso de procedência da ação, em reconhecer a mora 

legislativa e comunicar o órgão omisso para que tome as providências necessárias para o 

suprimento da omissão. 

Decorridos mais de vinte anos da promulgação da Constituição, embora tenha ela 

previsto tanto o mandado de injunção como a ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão, continua sem implementação concreta uma série de direitos, liberdades e 

prerrogativas constitucionais inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, nela 

contemplados, que dependem da edição de norma regulamentadora para sua efetivação. 

Nos últimos anos, porém, o Supremo Tribunal Federal, ainda que de forma esparsa, 

passou a tratar o mandado de injunção sob nova ótica, inclusive conformando-o como 

instrumento hábil para a concretização de direitos que não podem ser exercitados em razão 

de dependerem de norma regulamentadora não editada. 

Quando do julgamento dos mandados de injunção n.s 670, 708 e 712, que tratavam 

da ausência de lei que regulamentasse o direito de greve para o serviço público, entendeu a 

Suprema Corte que na falta de regulamentação específica que assegurasse o exercício do 

direito de greve dos servidores, inércia essa existente por um longo e injustificado lapso 

temporal, passar-se-ia a adotar, em relação à Administração Pública, com algumas 

especificidades, a lei que dispõe sobre a greve dos trabalhadores da iniciativa privada, 

regulada pela Lei 7.783/1989. 

A questão da omissão legislativa e a consequente postura do Judiciário sobre o 

tema tem sido um dos assuntos mais abordados pela comunidade jurídica, em encontros de 

Cortes Constitucionais ao redor do mundo.3 Apesar de ser assunto de grande preocupação 

mundial e da tendência, esperada, dessa postura ativa da Corte Constitucional, ainda há 

direitos constitucionais pendentes de regulamentação, apesar da declaração de mora 

(omissão) do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal em inúmeras oportunidades. 

                                                
3 Omissões legislativas em casos votados pelo STF ainda não foram resolvidas. Notícias STF. Terça-feira, 06 
de Janeiro de 2009. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=101457 
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As novas decisões a serem proferidas pelo STF virão mostrar se o mandado de 

injunção constitui, realmente, um instrumento efetivo de proteção dos direitos subjetivos 

maculados em face de omissões inconstitucionais, ou se o instituto não passa de uma 

quimera, de um sonho, sem qualquer utilidade prática. 

Enfim, é a possibilidade de renascimento de concretização do sonho original, ou 

seja, a existência de uma garantia constitucional que, de fato, possibilite a realização de 

direitos constitucionais que não podem ser exercitados em decorrência da inexistência da 

respectiva norma regulamentadora. 

Para efeito da pesquisa foi estabelecida uma estratégia metodológica a possibilitar a 

comparação das três partes do conhecimento jurídico – doutrina, legislação e 

jurisprudência –, com o escopo de dar a oportunidade de realização de uma análise ampla e 

precisa do processo de reconhecimento, sistematização e consolidação da garantia 

constitucional objeto do estudo. 

De um lado, a investigação científica é estruturada como uma pesquisa de 

diagnóstico teórico por meio da análise doutrinária. De outro lado, no campo empírico, é 

realizada a partir do mapeamento jurisprudencial e legislativo no Brasil, em especial da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

A pesquisa tem como objetivo demonstrar o desenvolvimento do instituto do 

mandado de injunção, destacando sua importância como instrumento processual 

constitucional apto, ainda que com muitas variáveis, a suprir a omissão legislativa em 

relação aos direitos subjetivos, quaisquer que sejam eles, desde que previstos na 

Constituição e dependentes de regulamentação infraconstitucional. 

O trabalho está dividido em três partes: a primeira, denominada “considerações 

iniciais”, trata das normas constitucionais e da omissão normativa inconstitucional, a 

segunda, titulada “mandado de injunção”, analisa especificamente o “mandado de 

injunção”, e a última, denominada “considerações finais”. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A questão da omissão legislativa e a consequente postura do Judiciário sobre o 

tema tem sido um dos assuntos mais abordados pela comunidade jurídica, em encontros de 

Cortes Constitucionais ao redor do mundo. Atento a essa preocupação, o Constituinte de 

1987/1988 fez inscrever no texto constitucional dois instrumentos de controle da omissão 

inconstitucional: o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão. 

A falta de tradição destes mecanismos na cultura jurídica brasileira e a indefinição 

acerca da inspiração internacional em relação ao mandado de injunção, fomentaram as 

dúvidas no manejo dos institutos, tornando medíocres as perspectivas sonhadas quando de 

sua criação. Impossibilitaram a efetivação, concreta, de direitos e liberdades 

constitucionalmente previstos que careciam de norma regulamentar. Tornaram os institutos 

verdadeira letra morta. 

As páginas antecedentes procuraram mostrar o estudo do mandado de injunção 

como uma garantia apta à defesa de direitos e liberdades constitucionais, adquiridos, 

tutelados imediatamente após a promulgação da Constituição, consistindo, ela própria, um 

direito subjetivo público. 

O presente trabalho foi dividido em três partes. Na primeira parte, em um estudo 

preliminar, trata-se da efetividade das normas constitucionais e da omissão normativa 

inconstitucional como considerações iniciais ao assunto principal, a segunda analisa de 

forma racionalizada, sistematizada, o instituto “mandado de injunção”, até encerrar-se 

nestas considerações finais. 

No tópico referente à efetividade das normas constitucionais estudaram-se, de 

forma evolutiva, as principais classificações quanto à efetividade das normas 

constitucionais, desde as classificações duais, como a de Cooley, Ruy Barbosa e Pontes de 

Miranda, às classificações tricotômicas de Azzaritti, Crisafulli, José Afonso da Silva e Luís 

Roberto Barroso, Celso Antonio Bandeira de Mello, até mesmo as quadripartites como a 

de Pinto Ferreira e Maria Helena Diniz. 

Dentre todas as teorias existentes, goza de ampla aceitação na jurisprudência, 

sobretudo no Supremo Tribunal Federal, aquela oferecida por José Afonso da Silva, tendo 
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sido a teoria escolhida para figurar como pressuposto e fundamento da omissão para fins 

de impetração de mandado de injunção. 

No tocante à omissão e suas modalidades, os elementos para configuração de 

comportamento omissivo inconstitucional são: existência de uma norma constitucional de 

eficácia limitada impositiva de um dever específico de legislar ou editar ato administrativo-

normativo; a não atuação do Poder ou órgão cuja incumbência foi-lhe imposta pela 

Constituição; ultrapassagem de prazo previsto na norma constitucional ou de prazo 

razoável para adoção das providências necessárias. 

Dentre os tipos de omissão normativa tem-se a de caráter absoluto ou total, e a de 

caráter parcial. 

A omissão será total ou absoluta se o dever de legislar for integralmente 

descumprido. Há completa, total, inação por parte do órgão regulamentador. Porém, se tal 

órgão procura atender ao comando constitucional, mas o faz de forma insuficiente, 

incompleta, tem-se a omissão parcial. 

A omissão parcial envolve, assim, a execução incompleta de um dever 

constitucional de legislar, que se manifesta em razão (i) do atendimento incompleto do 

estabelecido na norma constitucional, ou; (ii) do processo de mudança nas circunstâncias 

fático-jurídicas que venha a afetar a legitimidade da norma (inconstitucionalidade 

superveniente), ou, ainda; (iii) de concessão de benefício de forma incompatível com o 

princípio da igualdade (exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade). 

Esta última modalidade de omissão parcial recebe, por parte da doutrina, uma segunda 

classificação: omissão parcial relativa. 

Na segunda parte do trabalho faz-se um estudo sistematizado do mandado de 

injunção, analisando sua origem e criação, pressupostos, objeto, natureza jurídica, efeitos 

da decisão, a autoaplicabilidade de seu dispositivo constitucional, alguns aspectos 

processuais interessantes, o mandado de injunção coletivo e, finalmente, sua distinção com 

a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, correlacionando diferentes doutrinas e 

a evolução jurisprudencial do tema. 

Inicia-se a segunda parte do trabalho com a análise de Direito Comparado, 

procurando-se buscar pontos comuns entre o mandado de injunção e institutos alienígenas 

afins. 
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Assim, entendeu-se pertinente analisar, ainda que em breves linhas, o “writ of 

injunction” do Direito inglês e estadunidense, a inconstitucionalidade por omissão do 

Direito Português, a “Verfassungsbveschwerde” do Direito Alemão, a “ingiunzione” na 

Itália e a “injonction” na França. 

Como visto, a “injunction” inglesa e estadunidense é toda e qualquer ordem 

permissiva ou proibitiva de um tribunal. Foi definida como um writ moldado de acordo 

com as circunstancias do caso, ordenando uma ação entendida como essencial para a 

justiça, ou restringindo um ato tido por contrário à equidade e boa consciência. Este writ 

tem por finalidade proibir entidade pública ou privada de praticar ato lesivo de direito 

líquido e certo do particular ou da Administração Pública. 

O writ of injunction não tem relação com o mandado de injunção, a não ser pela 

coincidência de nome, pois o instrumento anglo-saxão presta-se a solucionar questões de 

direito público e privado de modo a apresentar um objeto bem amplo em relação ao 

instituto brasileiro. 

Da mesma forma, também não é possível vislumbrar a inconstitucionalidade por 

omissão como fonte criadora do mandado de injunção. 

A inconstitucionalidade por omissão do Direito Português cogita da hipótese do 

não cumprimento dos direitos fundamentais por omissão das medidas legislativas 

necessárias à sua exequibilidade, atribuindo-se legitimidade ativa a um pequeno e restrito 

rol: Presidente da República e Provedor de Justiça (CRP, art. 283), tendo por única 

consequência possível dar-se conhecimento da omissão ao órgão legislativo competente. 

Diversamente, o mandado de injunção enseja a qualquer cidadão o direito de exigir o 

cumprimento imediato do que dispõe a norma inscrita no texto constitucional que não foi 

regulamentada. É mecanismo apto a dar imediata execução do comando constitucional, 

não sendo sua finalidade a comunicação do órgão omisso de sua própria inação. 

A “Verfassungsbveschwerde” do Direito Alemão também é indicada por parte da 

doutrina como fonte inspiradora do mandado de injunção. Conforme anteriormente 

estudado, cuida-se de ação constitucional utilizável quando o órgão ou autoridade pública, 

por ação ou omissão, violar os direitos fundamentais ou assemelhados previstos na Lei 

Fundamental, desde que não haja meio processual ordinário de proteção. Por esse meio 

processual, qualquer jurisdicionado pode apresentar uma reclamação, per saltum, 



 132

diretamente ao Tribunal Constitucional, atinente à violação, por ação ou omissão, dos 

próprios direitos fundamentais, por algum órgão público. 

Apesar de o instrumento alemão guardar alguma relação com o mandado de 

injunção brasileiro, em verdade, o recurso constitucional alemão é mais abrangente e seu 

exercício se dá exclusiva e diretamente no Tribunal Constitucional, tendo maior 

aproximação com os processos objetivos de controle de constitucionalidade. 

A ingiunzione italiana também não se confunde com o mandado de injunção. O 

instituto italiano refere-se a um procedimento sumário, especial, referente às demandas 

creditícias versando sobre determinada quantia de dinheiro, ou de coisa fungível, ou 

daqueles que detêm o direito de receber determinada coisa móvel. 

Minoritariamente, há quem sustente a origem do mandado de injunção na 

injonction do Direito francês. É instrumento encontrado nos seguintes ramos do direito 

francês: direito administrativo, direito civil e processo civil. No direito administrativo, 

consiste em uma ordem dada por um juiz contra uma pessoa pública. No direito civil, por 

seu turno, consiste numa ordem dada às partes e seus procuradores para provocar a 

pontualidade deles. E, por fim, no processo civil francês sua utilização se dá para cobrança 

de pequenos créditos civis e comerciais por meio de um processo simplificado, à 

semelhança do que ocorre com a ingiunzione italiana. 

O mandado de injunção, neste trabalho, é tido como um instituto sui generis, fruto 

da criação e originalidade brasileiras, de modo que em nada se assemelha aos institutos de 

direito estrangeiro estudados. 

Diante de tal constatação, passou-se à análise das propostas e debates constituintes, 

como forma de delimitar as características do mandado de injunção e as perspectivas a ele 

imaginadas quando de sua criação. 

Diversas foram as propostas apresentadas sobre o tema, todas com o objetivo de 

atribuir ao cidadão um mecanismo apto para assegurar a concretização de seus direitos 

constitucionalmente previstos e não passíveis de efetivação em razão da falta de norma 

regulamentadora. Sua trajetória, durante os trabalhos constituintes, foi sempre no sentido 

de se dar a maior concreção aos preceitos constitucionais, de forma ampla e generosa, 

sendo o mandado de injunção verdadeiro remédio contra a patologia do descrédito das 

normas constitucionais frente a omissão inconstitucional. 
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Após a análise da criação do instituto, partiu-se para o estudo de um conceito de 

mandado de injunção. Identificaram-se na doutrina alguns elementos comuns aos conceitos 

estudados, dentre eles: (i) identificação do instituto como ação constitucional; (ii) a 

ocorrência de falta de norma infraconstitucional regulamentadora que venha a inviabilizar 

a fruição de direito assegurado pela Constituição.   

Assim, percebeu-se que o mandado de injunção pode ser conceituado como uma 

ação constitucional, de natureza civil e rito especial, colocada à disposição de qualquer 

pessoa, física ou jurídica, inclusive entes despersonalizados dotados de capacidade 

processual, como meio de controle concreto ou incidental da inconstitucionalidade por 

omissão, objetivando a proteção de direitos individuais ou coletivos, sempre que a falta de 

norma infraconstitucional regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania. 

O mandado de injunção somente pode ser exercitado quando presentes 

determinados pressupostos. São eles: (a) a existência de direito ou liberdade constitucional, 

ou de prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania ou à cidadania; (b) necessidade de 

uma regulamentação que torne esse direito exercitável; (c) a falta de norma 

regulamentadora do direito ou liberdade constitucional, ou da prerrogativa inerente à 

nacionalidade, à soberania ou à cidadania; (d) a inviabilidade o exercício do direito ou 

liberdade constitucional, ou da prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania ou à 

cidadania, em virtude da falta de norma regulamentadora; (e) nexo de causalidade entre a 

omissão e a inviabilização. 

A via injuncional é cabível sempre que um direito ou liberdade constitucional, ou 

de prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania ou à cidadania tenha seu exercício 

inviabilizado por ausência de qualquer medida que torne inefetiva norma constitucional, de 

modo que a expressão “norma regulamentadora”, utilizada pelo texto constitucional deve 

ter a mais ampla interpretação, não se restringindo apenas às espécies normativas. 

A aferição da omissão e mora se dá ou pela superação do prazo fixado pela própria 

Constituição para regulamentação do direito, liberdade ou prerrogativa, ou, na ausência 

desta previsão temporal, por um juízo de razoabilidade consubstanciado na análise 

casuística da relevância da matéria e a superação do prazo razoável para edição do ato 

legislativo necessário à efetividade da norma constitucional. 
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O objeto do mandado de injunção pode ser dividido em duas categorias: (1ª) os 

direitos e liberdades constitucionais; e, (2ª) as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania. 

Apesar da divergência doutrinária apresentada, assentou o Supremo Tribunal 

Federal que o objeto do mandado de injunção engloba quaisquer direitos, carentes de 

regulamentação, previstos na Constituição, uma vez que objetiva possibilitar a imediata 

fruição de direitos constitucionalmente assegurados, inclusive aqueles derivados da 

soberania popular, como o direito ao plebiscito, o direito ao sufrágio, a iniciativa 

legislativa popular (art. 14, I, III), bem como os chamados direitos sociais (CF, art. 6º), 

desde que o impetrante esteja impedido de exercê-los em virtude de omissão legiferante. 

A classificação da natureza jurídica do mandado de injunção é importante para se 

verificar o interesse de agir do impetrante e o alcance da sentença proferida. Como visto, 

trata-se de uma ação civil, de rito especial (mesmo rito do mandado de segurança) e, no 

tocante aos efeitos da decisão, mandamental ou constitutiva, dependendo do objeto a ser 

buscado. 

Um dos pontos mais controvertidos em relação ao mandado de injunção está 

relacionado aos efeitos da decisão de procedência nele proferida. 

Em seus vinte e um anos de existência, o mandado de injunção conta, basicamente, 

com três correntes de pensamento a respeito dos efeitos da decisão concessiva: para a 

primeira, denominada não-concretista, a decisão tem como objetivo reconhecer a mora 

legislativa e dar ciência ao órgão responsável pela omissão; para a segunda, denominada 

concretista individual, a decisão objetiva estabelecer, concretamente, a regra faltante, 

apenas para o caso considerado; e, para a terceira, conhecida como concretista geral, a 

decisão objetiva estabelecer a regra faltante, com caráter “erga omnes”. 

O Supremo Tribunal Federal vem julgando, desde a promulgação da Constituição 

de 1988, mandados de injunção, sob os mais variados temas, alterando substancialmente o 

conteúdo de suas decisões com o passar dos anos, em particular em relação ao alcance do 

instituto, indicando-se os seguintes posicionamentos: 

 

a) em situações concretas diversas, entendeu, como já referido, que a ação visa obter do 

Poder Judiciário a declaração de inconstitucionalidade da omissão do poder legiferante, no 

caso de mora do poder competente na edição de norma regulamentadora, dando-se, apenas, 
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ciência ao poder competente para adotar as providências necessárias para suprir a omissão 

(MI 107-DF / 23.11.1989; MI 168-RS / 21.3.1990; MI323-DF / 08.4.1994); 

 

b) quanto à isenção de contribuição para a seguridade social prevista no art. 195, §7.o, da 

CF/88, reconheceu a mora do Congresso Nacional na edição da regulamentação do 

preceito constitucional e fixou prazo de seis meses para ele adotar as providências 

legislativas necessárias para o cumprimento do dispositivo constitucional, sob pena de 

vencido esse prazo sem que se cumpra a obrigação, passar o impetrante a gozar da 

imunidade requerida (MI 232 – RJ / 02.8.1991); 

 

c) no que concerne ao gozo do direito à reparação econômica contra a União outorgado 

pelo art. 8.o, § 3.o, do ADCT, reconheceu a mora legislativa na edição da lei 

regulamentadora. Fixou, no entanto, prazo para a purgação da mora e, no caso de 

subsistência da lacuna, facultou ao titular do direito obstado a obtenção em juízo, contra a 

União, de sentença líquida e certa de indenização por perdas e danos (MI 283-DF / 

20.3.1991); 

 

d) ainda em relação ao gozo do direito à reparação econômica prevista no art. 8.o, § 3.o, do 

ADCT, reconheceu a mora legislativa do Congresso Nacional na edição da norma 

regulamentadora, e assegurou aos impetrantes o exercício da ação de reparação patrimonial 

nos termos do direito comum ou ordinário, sem prejuízo de se beneficiarem, no futuro, da 

lei a ser editada, naquilo que lhes for mais favorável que o disposto na decisão judicial (MI 

562-RS / 20.02.2003); 

 

e) em ação que objetivava a obtenção de efetividade em relação à norma inscrita no art. 37, 

VII, da CF/88, decidiu que o mandado de injunção é ação constitutiva, e não ação 

condenatória, não se prestando para condenar o Congresso ao cumprimento de obrigação 

de fazer, não cabendo a cominação de pena pecuniária pela continuidade da omissão 

legislativa (MI 689-PB / 07.6.2006); 
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f) ainda em relação ao direito de greve previsto no art. 37, VII, da CF/88, reconheceu a 

mora legislativa e supriu a omissão legislativa com a aplicação, no que coubesse, da Lei 

7.783/1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve na iniciativa privada (MI 712-

PA, MI 708-DF e MI 670-MS/ 25.10.2007). 

 

O estudo evolutivo da jurisprudência do STF é de grande importância para se 

entender a conformação atual do instituto. Num primeiro momento, logo nas primeiras 

utilizações dessa garantia, o Supremo Tribunal Federal enfrentou um problema relativo à 

autoaplicabilidade do art. 5º, LXXI, da CF. 

A tese da autoaplicabilidade do art. 5º, LXXI da Constituição Federal, como 

demonstrado no transcorrer deste trabalho, foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal 

quando do julgamento do MI-QO 107-DF, ocorrido em 21 de setembro de 1990, relatado 

pelo Min. Moreira Alves. 

Entendemos que outra solução para a questão não seria possível. Isso, porque o art. 

5º, § 1º da CF prevê aplicação imediata às normas definidoras de garantias fundamentais, 

além de que seria irrazoável a criação de uma garantia constitucional que tivesse como 

objetivo possibilitar a efetivação de direitos constitucionais dependentes de 

regulamentação, quando a própria garantia instrumental fosse inaplicável exatamente por 

também depender de regulamentação ainda inexistente. E, por fim, o segundo substitutivo 

da Comissão de Sistematização, na Constituinte de 1987/1988, chegou a prever a 

necessidade de regulamentação do instituto por lei complementar, mas na redação final 

essa disposição foi retirada, o que também aponta para o desprezo do Constituinte quanto à 

necessidade de complementação da eficácia deste dispositivo constitucional, evidenciando 

sua autoaplicabilidade. 

Quanto aos aspectos processuais estudados, vimos que ao mandado de injunção 

aplica-se o rito procedimental do mandado de segurança naquilo que lhe for compatível. 

Relativamente aos sujeitos processuais, o mandado de injunção individual pode ser 

impetrado por qualquer pessoa, física ou jurídica, inclusive por entes despersonalizados 

dotados de capacidade processual, desde que titulares de direito subjetivo relativo à 

direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e 

à cidadania. Defende-se a legitimidade ativa dos sindicatos e do Conselho Federal da OAB 

para impetração do writ. Quanto ao sujeito passivo, entende o STF que o caráter 
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essencialmente mandamental do mandado de injunção impõe a definição, como legitimado 

passivo ad causam, do órgão público inadimplente, em situação de inércia inconstitucional, 

ao qual é imputável a omissão causalmente inviabilizadora do exercício de direito, 

liberdade e prerrogativa de índole constitucional. Acrescentou, ainda, que somente pessoas 

estatais podem figurar no polo passivo da relação processual instaurada com a impetração 

do mandado de injunção. 

Quanto à competência, em relação aos Tribunais Superiores, está expressamente 

fixada na Constituição Federal. Se o mandado de injunção não for impetrado contra 

qualquer das pessoas ou entidades constantes da letra ‘q’, do item I, do art. 102 da CF, a 

competência para processá-lo e julgá-lo não será do STF. Nesse caso, competente será o 

STJ em razão do disposto no art. 105, I, “a”, da CF, tendo em vista a inexistência de 

qualquer norma regulamentadora para definir a competência quanto a mandado de 

injunção da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça 

Federal. Nas constituições estaduais há previsão de competência dos Tribunais de Justiça, 

ora ampliada ora reduzida, para julgamento das ações de mandado de injunção, não sendo 

a regra, todavia, a atribuição de competência para sua apreciação ao juízo de primeira 

instância. 

Quanto à petição inicial, não há nada a se acrescentar. Deve-se atender aos 

requisitos previstos especificamente no art. 6º, caput, da Lei 12.016/2009 e de forma 

genérica no art. 282 do Código de Processo Civil. 

Em relação à desistência da ação, o impetrante poderá desistir da injunção a 

qualquer tempo, sem necessidade de oitiva da parte contrária, da mesma forma que se 

verifica com o mandado de segurança. Porém com relação ao mandado de injunção 

coletivo, entendeu o STF pela impossibilidade de desistência uma vez iniciado o 

julgamento. 

A possibilidade de liminar em mandado de injunção é ponto que merece destaque. 

Como todas as questões relevantes em mandado de injunção, a admissibilidade de 

liminares nesse writ jamais foi algo pacífico. O STF sempre a inadmitiu, tendo em vista 

que no mérito, ao igualar os efeitos da decisão em mandado de injunção aos da ação direta 

de inconstitucionalidade por omissão, o Tribunal estaria apenas autorizado a cientificar o 

órgão inadimplente para que este adotasse as providências necessárias à superação do 

estado de omissão inconstitucional. Ocorre que, com a mudança de posição daquela corte 
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frente aos efeitos da decisão na injunção, descabida é a objeção ao cabimento de liminares 

fundada na remansosa jurisprudência do STF.  

Além disso, a Lei nº 12.063/2009, ao prever a admissibilidade de cautelar em 

ADIO, permite a aplicação, por analogia, ao mandado de injunção, sempre que estiverem 

presentes os fundamentos de toda cautelar, já que se admite, a partir do estudo de 

jurisprudência do STF, o diálogo e intercâmbio entre os modelos de controle de 

constitucionalidade como inequívoca tendência a ampliar a feição objetiva do processo de 

controle incidental. 

No tocante às provas, deverão ser, igualmente ao que se dá em mandado de 

segurança, pré-constituídas. 

Quanto aos recursos, são admitidos, tendo em vista que o mandado de injunção é 

modalidade de ação. 

No que tange à coisa julgada, essa também deverá ser respeitada. A superveniência 

de lei regulamentadora acerca de matéria decidida pelo STF em ação individual, com 

efeitos inter partes, não prejudicará a coisa julgada, aplicando-se a nova lei apenas em 

benefício do impetrante. 

Quanto ao mandado de injunção coletivo, a doutrina controvertia acerca de sua 

admissibilidade. Hoje esta discussão está superada. De mais a mais, as decisões 

paradigmáticas sobre o writ, na atualidade, são todas em mandados de injunção coletivos. 

Por fim, no confronto entre o mandado de injunção com a ação direita de 

inconstitucionalidade por omissão tem-se que, apesar de os dois institutos fundarem-se no 

controle da omissão inconstitucional, são institutos distintos, com peculiaridades próprias, 

como o direito tutelado, objeto da ação, legitimidade ativa, competência e rito 

procedimental. 

Diante do estudo apresentado é fácil perceber que muitas das questões envolvendo 

o mandado de injunção ainda fomentam grandes debates. 

O processo de transformação e conformação do instituto descrito e analisado neste 

trabalho é também um processo em curso. Seu ponto de chegada ainda não é claro e a 

proposta da presente pesquisa não foi a de identificá-lo ou profetizá-lo, senão apenas a de 

apresentar e explicitar de forma sistematizada o próprio processo de modificação e com 

isso possibilitar o melhor conhecimento e manejo do writ. 
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Os novos rumos traçados pelo STF indicam a retomada da efetividade dessa 

garantia constitucional, possibilitando a revisitação de conceitos antigos, adaptando-os à 

realidade social e proporcionando atuação no sentido de garantir a máxima eficácia das 

normas constitucionais. 
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