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CAP. I  

INTRODUÇÃO 

 

 

 

1 - OBJETO E ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A Constituição consiste em um conjunto de normas jurídicas 

e, portanto, de comandos imperativos. Tal como todo preceito normativo, a norma 

constitucional pode ser infringida quando se pratica um ato por ela vedado ou mesmo 

quando se deixa de praticar um ato por ela exigido. No primeiro caso, a desconformidade 

com a Constituição origina-se de uma ação; no outro, de uma omissão. 

A omissão inconstitucional configura-se, de modo geral, pela 

inércia ilegítima dos poderes públicos em tomar uma providência: (i) administrativa 

concreta; (ii) judicial; ou (iii) normativa. 1 Para enfrentar a inércia relativa a providências 

administrativas concretas, o ordenamento jurídico nacional já contava – antes mesmo de 

1988 – com alguns remédios judiciais, como o mandado de segurança e a ação civil 

pública. Para impugnar a omissão judicial, por sua vez, já existia uma série de recursos no 

âmbito do sistema processual. Mas, no que tange à inércia normativa, foi só com a 

promulgação da atual Constituição Federal que se instituíram dois instrumentos 

processuais destinados ao seu controle: a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

e o mandado de injunção. 

Esperava-se da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88 

criatividade para encontrar meios eficazes de enfrentamento do complexo problema da 

inconstitucionalidade por omissão normativa. 2 Nesse ponto, é possível dizer que 

ela superou as expectativas ao dar à luz o mandado de injunção, remédio judicial inédito 

                                                 

1 Cf. LUÍS ROBERTO BARROSO, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 273. 

2 ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ, por exemplo, exortou o constituinte a “atuar de modo 

criativo, no sentido de encontrar os meios adequados para sanar a ‘inconstitucionalidade por omissão’ do 

legislador” (“Inconstitucionalidade por omissão: uma proposta para a Constituinte”, p. 57). 
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aqui e alhures. 3-4 Mas o que sobrou de inventividade faltou de clareza no dispositivo que 

instituiu o referido remédio processual, pois a ideia expressa no inc. LXXI do art. 5º 

deveria ter sido mais bem explicitada. Nos termos desse dispositivo constitucional, 

“conceder-se-á mandado de injunção 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”. O constituinte deixou, assim, razoavelmente 

explícita a hipótese de cabimento do mandado de injunção, mas quase nada disse a respeito 

da sua eficácia. 5 Tal fato é agravado pela paradoxal e persistente ausência de lei específica 

sobre o próprio mandado de injunção, a qual já poderia ter solucionado grande parte das 

controvérsias que ainda giram em torno desse instituto. 6-7 

Esta tese, por conseguinte, tem o escopo de destrinchar as 

características do mandado de injunção, com o foco especialmente na sua aptidão para 

produzir efeitos. 8-9 Pretende-se, em outras palavras, extrair o máximo resultado possível 

                                                 

3 A propósito, o jurista português BLANCO DE MORAIS considera o mandado de injunção, “em 

Direito Constitucional Comparado, como o processo jurisdicional mais avançado de controlo da 

inconstitucionalidade por omissão” (“As omissões legislativas e os efeitos jurídicos do mandado de injunção: 

um ângulo de visão português”, p. 334). 

4 Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão foi inspirada na Constituição portuguesa, 

conforme se verá mais detalhadamente no tópico n. 8, infra. 

5 Segundo BOTELHO DE MESQUITA, “pelo que do dispositivo constitucional consta, sabe-se quando 

cabe o mandado de injunção, mas não se sabe para o que serve; sabe-se qual o problema prático que visa a 

resolver, mas não se sabe como deverá ser resolvido” (“Anteprojeto de lei que dispõe sobre o mandado de 

injunção”, p. 124). 

6 Desde 1988, têm tramitado no Congresso Nacional vários projetos de lei dispondo sobre o 

mandado de injunção. Dentre eles, destaca-se o Projeto de Lei 76/1988, de autoria do senador RUY BACELAR, 

que foi aprovado no Senado Federal no ano de 1990 e, então, remetido para a Câmara dos Deputados (cf. o 

art. 65 da Constituição Federal). Na Casa revisora, o referido projeto – renumerado como PL 6.002/1990 – 

foi objeto de um Substitutivo apresentado pelo deputado VICENTE CÂNDIDO, que já recebeu parecer favorável 

na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, mas ainda não foi votado em Plenário. Merece registro 

também o Projeto de Lei 6.128/2009, de autoria do deputado FLÁVIO DINO e originário de proposição 

encaminhada pelos Ministros TEORI ZAVASCKI e GILMAR MENDES. Todos os projetos de lei que visam à 

regulamentação do mandado de injunção estão apensados, na Câmara dos Deputados, ao citado 

PL 6.002/1990. 

7 Passados mais de 25 anos da promulgação da Constituição Federal, o mandado de injunção é a 

única ação constitucional que ainda não conta com regulamentação legal (cf. ANDRÉ RUFINO DO VALE, 

“Mandado de injunção: comentários ao projeto de regulamentação”, p. 164-165). 

8 Na lição de BARBOSA MOREIRA, eficácia “é palavra que se costuma usar, na linguagem jurídica, 

para designar a qualidade do ato enquanto gerador de efeitos” (“Conteúdo e efeitos da sentença: variações 

sobre o tema”, p. 175). 
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desse remédio judicial, observando-se a sua natureza jurídica e os limites do devido 

processo legal. Para tanto, em um primeiro momento, será abordado o tema da eficácia e 

aplicabilidade das normas constitucionais. Nesse capítulo, após o estudo da consagrada 

tese de JOSÉ AFONSO DA SILVA, 10 apresentar-se-á a classificação proposta pelo 

constitucionalista português JORGE MIRANDA, que se revela mais adequada para fins de 

delimitação do objeto do mandado de injunção. 

Em seguida, este trabalho cuidará do tema da 

inconstitucionalidade por omissão normativa, com destaque para a caracterização desse 

fenômeno. Também serão expostas as premissas necessárias para a definição da natureza 

jurídica, do objeto e da eficácia do mandado de injunção. Esse writ foi criado com traços, 

em geral, complementares aos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Esta 

consiste em instrumento de controle principal, abstrato e concentrado de 

constitucionalidade. Já o mandado de injunção serve para a tutela de direito subjetivo 

constitucional, razão pela qual ele realiza o controle da omissão apenas concreta e 

incidentalmente. 

Mais adiante, adentrar-se-á no cerne do trabalho. Nele, serão 

fixadas as propriedades do instituto do mandado de injunção e de seu processo. Defender-

se-á, por exemplo, o cabimento do referido writ nas hipóteses em que a inércia ilegítima é 

rompida mediante regulamentação violadora da correlata norma constitucional inexequível 

por si mesma (“omissão inconstitucional parcial”). 11 Ainda a título ilustrativo, também 

será delimitado o seu cabimento diante das omissões administrativas de cunho 

                                                                                                                                                    

9 Registre-se, desde logo, que a guinada da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da 

efetividade do mandado de injunção foi responsável por despertar renovado interesse nesse remédio 

processual (v. tópico n. 26, infra). Segundo ANDRÉ RUFINO DO VALE, “entre a data da promulgação da 

Constituição de 1988 e o ano de 2007 – ou seja, em quase 20 anos – haviam sido ajuizados apenas cerca de 

700 (setecentos) mandados de injunção na Corte Suprema. A partir dos referidos julgamentos ocorridos no 

segundo semestre do ano de 2007, esse número sofreu um abrupto e vertiginoso crescimento, chegando, 

cinco anos depois (no final de 2012), à casa dos 5000 processos” (“Mandado de injunção: 

comentários ao projeto de regulamentação”, p. 162). O aludido crescimento do número de 

mandados de injunção ajuizados no Supremo Tribunal Federal pode ser conferido no site: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pesquisaClasse>. Acesso em: 21 

de novembro de 2013. 

10 Trata-se da tese intitulada Aplicabilidade das normas constitucionais, defendida na Faculdade de 

Direito do Largo São Francisco, em 1969. 

11 V., a esse respeito, os tópicos n. 7 e 14, infra. 
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normativo. 12 Depois, analisadas criticamente as diferentes correntes acerca da eficácia do 

mandado de injunção, constatar-se-á que todas elas têm suas desvantagens, embora 

algumas mais graves e outras menos. Daí por que será proposto – de lege ferenda – um 

incidente de expansão da eficácia subjetiva do mandado de injunção, a fim de equacionar 

todas as potencialidades contidas nesse importante remédio processual. Tratar-se-á, ainda, 

do cabimento de reclamação para efetivar decisão proferida em mandado de injunção, 

especialmente naquele provido de eficácia erga omnes. 

Por fim, será enfrentada a relação entre o mandado de 

injunção e o princípio da separação dos Poderes. Concluir-se-á, nesse tópico, que a 

aplicação do writ dentro dos limites inerentes ao seu objeto e à sua natureza jurídica 

coaduna-se perfeitamente com o atual arranjo constitucional do referido princípio. 

                                                 

12 V., a esse respeito, especialmente o tópico n. 12, infra. 
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CAP. II 

EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS 

NORMAS CONSTITUCIONAIS 

 

 

 

2 - GENERALIDADES 

 

É preciso discernir vigência da norma jurídica de eficácia. 

Uma norma vigente não é necessariamente eficaz, embora ela precise ter entrado em vigor 

para ser dotada de eficácia. 13 Na lição de KELSEN, a palavra vigência serve para designar a 

“existência específica de uma norma”; 14 já a eficácia traduz o fato de a norma ser 

efetivamente aplicada e observada pelos seus destinatários, isto é, a circunstância de que, 

no plano fático, a conduta humana adequa-se à prescrição normativa. 15 O termo eficácia, 

como se vê, foi empregado pelo jurista austríaco no sentido de eficácia social, que 

tecnicamente corresponde à efetividade da norma. 16 

Existe, entretanto, outro aspecto da eficácia das normas, que 

se mostra mais relevante para a definição do objeto do mandado de injunção. Trata-se da 

chamada eficácia jurídica, isto é, a aptidão da norma para produzir – desde logo – os 

efeitos jurídicos previstos relativamente às hipóteses de que cogita. 17 Aqui o conceito de 

eficácia diferencia-se do conceito de efetividade. Uma norma pode ter eficácia jurídica sem 

                                                 

13 Não é imprescindível que a norma jurídica ainda esteja em vigor para ter eficácia, mas sim que, 

ao menos – em algum momento passado –, ela tenha sido vigente. Esse é o caso, por exemplo, das regras 

sobre prazos prescricionais do Código Civil de 1916, as quais continuaram eficazes por força do disposto no 

art. 2.028 do atual Código Civil (“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, 

na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei 

revogada”). Em sentido semelhante, MIGUEL REALE afirma que “toda norma jurídica, uma vez vigente, pode 

tornar-se eficaz, mesmo quando já revogada” (“Eficácia: filosofia do direito”, p. 184). 

14 Teoria Pura do Direito, n. 4, p. 28. 

15 Teoria Pura do Direito, n. 4, p. 29-30. 

16 Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 64-66; ROBERTO 

PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 3.1.1.1, p. 39. 

17 JOSÉ AFONSO DA SILVA ensina que “a eficácia jurídica da norma designa a qualidade de produzir, 

em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular, desde logo, as situações, relações e comportamentos 

de que cogita; nesse sentido, a eficácia diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da 

norma, como possibilidade de sua aplicação jurídica” (Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 66). 
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ser socialmente eficaz; ela pode, por exemplo, revogar normas anteriores, mas não ser 

efetivamente observada pelos seus destinatários. 18-19 Assim, todas as normas 

constitucionais são dotadas de eficácia jurídica, na medida em que importam sempre 

inovação da ordem jurídica preexistente à sua entrada em vigor. 20 

Distingue-se, ainda, a eficácia jurídica entre: (a) eficácia 

positiva ou de aplicação; e (b) eficácia negativa ou de vinculação. Toda norma 

constitucional dispõe, no mínimo, de eficácia de vinculação, 21 tendo o condão de: 

(i) revogar os atos normativos com ela incompatíveis (invalidação decorrente de 

inconstitucionalidade superveniente); (ii) coibir a edição de atos contrários ao seu 

conteúdo, servindo de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade; e 

(iii) direcionar a atuação dos poderes públicos, inclusive do Executivo e do Judiciário. 22-23 

Já a eficácia positiva consiste na qualidade da norma de incidir sobre as situações, relações 

e comportamentos que ela objetiva regular, manifestando-se mediante a possibilidade de o 

titular do direito subjetivo exigir direta e imediatamente o cumprimento do preceito 

normativo. 24 A eficácia de aplicação, em suma, refere-se à qualidade da norma de realizar 

                                                 

18 Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 66. 

19 Registre-se, todavia, que efetividade normativa e eficácia jurídica não são conceitos totalmente 

estanques, já que – de certo modo – eles frequentemente se inter-relacionam (cf. PAULO MODESTO, 

“Inconstitucionalidade por omissão: categoria jurídica e ação constitucional específica”, 116; ROBERTO 

PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 3.1.1.1, p. 39, nota de rodapé 2). 

20 Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade das normas constitucionais, esp. p. 81. 

21 “A eficácia jurídica de vinculação diz respeito aos efeitos sintáticos, lógicos ou sistemáticos 

intrínsecos à positividade de qualquer norma jurídica e, em especial, das normas constitucionais” (PAULO 

MODESTO, “Inconstitucionalidade por omissão: categoria jurídica e ação constitucional específica”, 116). 

22 Mesmos as normas programáticas “hão de informar, desde o seu surgimento, a atuação do 

Legislativo, ao editar leis, bem como a da Administração e do Judiciário ao aplicá-las, de ofício ou 

contenciosamente. Desviando-se os atos de quaisquer dos Poderes da diretriz lançada pelo comando 

normativo superior, viciam-se por inconstitucionalidade, pronunciável pela instância competente” (LUÍS 

ROBERTO BARROSO, O direito constitucional e a efetividade de suas normas, p. 117). 

23 Cf. PAULO MODESTO, “Inconstitucionalidade por omissão: categoria jurídica e ação constitucional 

específica”, 116; CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito 

brasileiro, n. 4.2.3, p. 320-321; ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 3.1.1.1, p. 40-41, e n. 9.1.4, 

p. 167, nota de rodapé 7; LUIZ PINTO FERREIRA, “Eficácia: direito constitucional”, p. 159. 

24 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 3.1.1.1, p. 40. 
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os seus efeitos próprios ou típicos. Ao contrário do que ocorre quanto à chamada eficácia 

de vinculação, a eficácia positiva varia de intensidade entre as normas constitucionais. 25 

Consigne-se, novamente, que a eficácia relevante para o 

presente trabalho é aquela relacionada com a aplicabilidade da norma. Afinal, o mandado 

de injunção serve justamente para viabilizar o exercício de direito previsto em norma 

constitucional cuja eficácia jurídica positiva dependa de regulamentação. Cumpre, 

portanto, classificar as normas constitucionais de acordo com o respectivo grau de eficácia 

jurídica de aplicação. 

 

 

3 - EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS SEGUNDO JOSÉ AFONSO 

DA SILVA 

 

Como ponto de partida para um breve estudo da eficácia e 

aplicabilidade das normas constitucionais, no Brasil, considera-se a famosa monografia de 

JOSÉ AFONSO DA SILVA, que remonta ao final da década de 1960. 26 A premissa básica da 

sua tese consiste na rejeição da existência de normas constitucionais destituídas de 

eficácia; todas elas produzem efeitos jurídicos desde a sua entrada em vigor. 27 Isso não é 

desmentido, contudo, pelo fato de haver norma constitucional cuja eficácia não seja ainda 

aquela pretendida pelo constituinte enquanto não editada a sua regulamentação. 28 Tendo 

em mente essa ideia fundamental, o citado autor classificou as normas constitucionais em 

três categorias: normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia 

limitada. 29 

                                                 

25 Cf. PAULO MODESTO, “Inconstitucionalidade por omissão: categoria jurídica e ação constitucional 

específica”, 116. 

26 Trata-se da obra intitulada Aplicabilidade das normas constitucionais, cuja 8ª edição foi publicada 

em 2012. 

27 Ou seja, todas as normas constitucionais são dotadas, no mínimo, de eficácia de vinculação 

(v. tópico n. 2, supra). 

28 Mais precisamente, enquanto não editada “uma normação jurídica ordinária ou complementar 

executória, prevista ou requerida” (JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade das normas constitucionais, 

p. 81). 

29 Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 81-85. 
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As normas de eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata 

e integral são aquelas dotadas de densidade normativa suficiente para, desde a sua entrada 

em vigor, produzir todos os efeitos essenciais relativamente aos interesses, 

comportamentos e situações que o constituinte quis regular. 30 São exemplos de normas de 

eficácia plena: (i) “cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato 

de oito anos (art. 46, § 1º); e (ii) “as taxas não poderão ter base de cálculo própria de 

impostos” (art. 145, § 2º). 31 

Já as normas de eficácia contida, embora também tenham 

recebido do constituinte normatividade suficiente para reger os interesses de que cogitam, 

preveem eventual regulamentação que pode – se editada – restringir a sua eficácia e 

aplicabilidade. São, assim, de aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não 

integral, porque estão sujeitas a restrições previstas ou dependentes de regulamentação. 32 

Caso, todavia, a legislação prevista no dispositivo constitucional não seja editada, a norma 

por ele veiculada continua irradiando eficácia plena. 33 Um exemplo pode servir para 

esclarecer o conceito. O art. 5º, XIII, dispõe que “é livre o exercício de qualquer trabalho, 

ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. Essa 

norma consagra a liberdade profissional, plena, mas restringível por meio de lei 

infraconstitucional, tal como o fez a Lei 8.906, de 4.7.94, que estabeleceu a necessidade de 

aprovação no exame da OAB para a inscrição como advogado (art. 8º, IV).  

Antes da tese de JOSÉ AFONSO DA SILVA, predominavam as 

classificações dicotômicas, entre as normas constitucionais self-executing (ou 

autoexecutáveis, autoaplicáveis, bastantes em si) e as normas constitucionais not self-

                                                 

30 Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 100. 

31 Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 98-99. 

32 Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 82. Nas palavras do 

professor do Largo São Francisco, as normas de eficácia contida “são aquelas em que o legislador 

constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à 

atuação restritiva por parte da competência discricionária do Poder Público, nos termos que a lei estabelecer 

ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados” (op. cit., p. 114). 

33 Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 102. 
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executing (ou não autoexecutáveis, não autoaplicáveis, não-bastantes em si). 34 Daí por que 

há quem considere a circunscrição das normas de eficácia contida em uma categoria 

própria a maior novidade da referida obra. 35
 Registre-se, todavia, uma crítica 

terminológica à expressão “normas de eficácia contida”: como a redução da eficácia e 

aplicabilidade dessas normas está prevista em uma possível e eventual norma, faria 

mais sentido chamá-las de “normas de eficácia contível” (restringível, ou ainda 

redutível). 36-37 

A terceira categoria de normas jurídicas – encerrando a 

aludida classificação – é composta pelas normas de eficácia limitada. Elas foram assim 

denominadas porque não receberam do constituinte normatividade suficiente para produzir 

todos os seus efeitos essenciais, os quais restam dependentes de ulterior regulamentação do 

legislador ordinário ou de outro órgão do Estado. Esse tipo de norma tem, portanto, 

aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. 38 JOSÉ AFONSO DA SILVA ainda subdividiu as 

normas de eficácia limitada em dois grupos: (a) normas de princípio institutivo; e (b) 

normas de princípio programático. 39 São exemplos respectivamente do primeiro e do 

segundo subgrupos: (i) “a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de 

Defesa Nacional” (art. 91, § 2º); 40 e (ii) “são direitos dos trabalhadores (...) participação 

nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação 

                                                 

34 Para uma resenha crítica dessas classificações duais, cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade 

das normas constitucionais, p. 73-76. 

35 Esse é o caso, por exemplo, de ROBERTO PFEIFFER (Mandado de injunção, n. 3.1.2.3, p. 47). 

36 Cf., entre outros, MICHEL TEMER, Elementos de direito constitucional, p. 27; LUÍS ROBERTO 

BARROSO, O direito constitucional e a efetividade de suas normas, p. 88, nota de rodapé 2; VIRGÍLIO AFONSO 

DA SILVA, Direitos fundamentais, n. 6.5.1.1, p. 220-221. 

37 O próprio JOSÉ AFONSO DA SILVA, embora entenda ser desnecessário alterar sua nomenclatura, 

reconhece “certa procedência na observação dos autores, especialmente quanto ao ‘contível’, não tanto 

quanto ao ‘restringível’” (Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 274). 

38 Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 82. 

39 As normas constitucionais de princípio institutivo são aquelas por meio das quais “o legislador 

constituinte traça esquemas gerais de estruturação e atribuições de órgãos, entidades ou institutos, para que o 

legislador ordinário os estruture em definitivo, mediante lei” (JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade das 

normas constitucionais, p. 123). Já as normas de princípio programático são aquelas por meio das quais “o 

constituinte, em vez de regular, direta e imediatamente, determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes os 

princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos), 

como programas das respectivas atividades, visando à realização dos fins sociais do Estado” (op. cit., p. 135). 

40 Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 121. 
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na gestão da empresa, conforme definido em lei (art. 7º, XI)”. 41 Especificamente quanto a 

esse último caso, ressalva o referido professor que a norma deixou de ser programática em 

virtude da superveniência da lei. 42-43 Registre-se, por fim, a crítica de LUIS ROBERTO 

BARROSO quanto à inclusão de normas como a do segundo exemplo no subgrupo das 

chamadas normas programáticas, uma vez que elas não se limitam a prever um fim a ser 

alcançado discricionariamente pelo legislador, mas já “apontam um bem jurídico fruível, 

definem a conduta a ser seguida e geram, ipso iure, direito subjetivo à sua obtenção”. 44 

Como toda obra que atinge grande repercussão, a tese de 

JOSÉ AFONSO DA SILVA recebeu – ao longo dos seus mais de quarenta anos – muitos 

encômios, mas também algumas críticas. 45  O certo é que ela foi importantíssima para a 

compreensão da eficácia das normas constitucionais, bem como para a valorização da 

Constituição como instrumento de proteção dos direitos fundamentais. A própria 

Constituição de 1988 foi bastante influenciada pelo movimento doutrinário que – neste 

país – teve início com a referida obra. Mas, curiosamente, até mesmo o autor admite que 

alguns aspectos da sua classificação precisariam ser revistos à luz da nova Constituição, 

especialmente em virtude da instituição de um instrumento de efetivação de direitos como 

o mandado de injunção. 46 

                                                 

41 Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 144. 

42 Trata-se da Lei 10.101, de 19.12.2000, que “dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos 

lucros ou resultados da empresa e dá outras providências”. 

43 Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 144. Ainda na lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, 

“quando a lei é criada, a norma deixa de ser programática, porque a lei lhe deu concreção prática – desde que, 

realmente, a lei o tenha feito, pois pode acontecer que a lei é igualmente tão abstrata que, no fundo, não muda 

nada. Mas não é a lei que cria as situações jurídicas subjetivas, pois estas encontram seu fundamento na 

própria norma constitucional que as estabelece” (op. cit., p. 145). 

44 LUÍS ROBERTO BARROSO, O direito constitucional e a efetividade de suas normas, cap. VI, p. 159. 

O próprio JOSÉ AFONSO DA SILVA concorda que, com a Constituição de 1988, a questão pode ser posta 

conforme a linha de pensamento de LUÍS ROBERTO BARROSO, “apenas porque há a previsão do mandado de 

injunção, que precisamente foi criado para dar aplicabilidade a tais normas, quando a lei prevista não o faça” 

(Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 144, nota de rodapé 59). 

45 Destacam-se as críticas de VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA (Direitos fundamentais, n. 6.5-7.4, p. 218-

256), na medida em que se dirigem ao núcleo da tese de JOSÉ AFONSO DA SILVA. Este, por sua vez, defendeu 

a sua doutrina, rebatendo as críticas daquele (Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 269-283). 

46 Nas palavras de JOSÉ AFONSO DA SILVA, “é claro que, em muitos aspectos, a obra não mais me 

satisfaz inteiramente. Quis mesmo reelaborá-la sob a Constituição de 1988, mas fui advertido de que se 

tornara clássica, na visão de amigos, e que na estrutura de obra clássica não se mexe. Se for o caso, escreva-
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A essa tradicional e consagrada classificação serão feitas 

referências no presente trabalho, justamente em razão das suas mencionadas qualidades. 

Todavia, outra classificação revela-se mais adequada para fins de delimitação do objeto do 

mandado de injunção, razão pela qual ela será apresentada no tópico seguinte. 

 

 

4 - CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS QUANTO À RESPECTIVA EFICÁCIA 

CONFORME JORGE MIRANDA 

 

Na lição de JORGE MIRANDA, inexistem diferenças de valor 

ou validade entre as normas constitucionais, na medida em que nenhuma delas é mera 

proclamação política ou cláusula não vinculativa; por outro lado, vislumbram-se nelas 

variações de estrutura, eficácia e realização. 47 Feita essa advertência, o citado professor 

português dividiu as normas constitucionais em três categorias relativas a sucessivos graus 

de eficácia jurídica de aplicação: (i) normas programáticas; (ii) normas preceptivas 

exequíveis por si mesmas; e (iii) normas preceptivas não exequíveis por si mesmas. 48 

As normas programáticas – como facilmente se intui – não 

são preceptivas nem exequíveis por si mesmas. A diferença entre as normas preceptivas e 

as programáticas reside especialmente na sua interação com aquilo a que se tem chamado 

de “realidade constitucional” (i.e., a realidade política, econômica, social e cultural 

subjacente à Constituição); esta, nesse sentido, é insuscetível de ser modificada pela 

simples existência de uma norma programática, que se caracteriza por ter a eficácia 

dependente de uma série de fatores extrajurídicos. 49 Um exemplo de norma programática é 

o dispositivo da Constituição portuguesa segundo o qual constitui tarefa fundamental do 

                                                                                                                                                    

se outra. É o que pretendo fazer, buscando um conhecimento mais aprofundado da Constituição, de suas 

normas e de seus princípios” (Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 266). A alusão à interferência da 

criação do mandado de injunção no seu conceito de “norma programática” está transcrita na nota de rodapé 

n. 44, supra. 

47 Manual de direito constitucional, II, n. 61, p. 283. 

48 Manual de direito constitucional, II, n. 63, p. 290. 

49 Cf. JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, II, n. 62, p. 287. 
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Estado “promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os 

portugueses (...)” (art. 9º, d). 50 

Já as normas preceptivas, em contraposição às normas 

programáticas, são aquelas de eficácia incondicionada por elementos institucionais ou 

fáticos. Elas podem ainda ser divididas em duas categorias: as exequíveis por si mesmas e 

as não exequíveis por sim mesmas. O critério distintivo está – nesse caso – na própria 

estrutura das normas, ou seja, na completude ou incompletude delas. As primeiras são 

aplicáveis independentemente de regulamentação, enquanto as normas não exequíveis por 

si mesmas carecem de leis que as tornem plenamente aplicáveis às situações da vida (i.e., 

carecem de leis que definam o modo de exercício do direito nelas previsto). 51 São 

exemplos, ambos da Constituição portuguesa, respectivamente do primeiro e do segundo 

subgrupos: (i) “a vida humana é inviolável” (art. 24, n. 1); e (ii) “é garantido o direito à 

objecção de consciência, nos termos da lei” (art. 41, n. 6). 52  

As normas programáticas diferem-se das normas preceptivas 

não exequíveis por si mesmas, porque estas dependem basicamente da intervenção do 

legislador para serem plenamente eficazes. Já as normas programáticas dependem não só 

de fatores jurídicos e políticos, mas também (e sobretudo) de fatores econômicos e sociais; 

ou seja, elas exigem – além de decisão legislativa – providências administrativas e 

operações materiais, tais como construção de escolas, hospitais etc. 53 Sinteticamente, 

portanto, as normas programáticas necessitam das instâncias política, administrativa e 

material para se concretizarem. 54 

                                                 

50 Cf. JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, II, n. 60, p. 281-282. 

51 Cf. JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, II, n. 60, p. 281-282. 

52 Cf. JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, II, n. 60, p. 282, e n. 63, p. 289. 

53 Cf. JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, II, n. 63, p. 289. 

54 “Nas normas exequíveis por si mesmas, os comandos constitucionais actualizam-se só por si; nas 

normas não exequíveis preceptivas, aos comandos constitucionais acrescem as normas legislativas; e nas 

normas não exequíveis por si mesmas programáticas tem ainda de se dar uma terceira instância – a instância 

política, administrativa e material, única com virtualidade de modificar as situações e os circunstancialismos 

económicos, sociais e culturais subjacentes à Constituição” (JORGE MIRANDA, Manual de direito 

constitucional, II, n. 63, p. 290). 
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As normas preceptivas não exequíveis acima referidas são 

imposições legiferantes, pois o legislador ordinário encontra-se obrigado a editar as leis 

necessárias à sua plena efetivação, sob pena de incorrer em omissão inconstitucional. Ao 

lado dessas normas prescritivas, existem ainda as normas preceptivas inexequíveis por si 

mesmas permissivas ou facultativas, cuja não realização é incapaz de configurar ofensa à 

Constituição. Esse é o caso, por exemplo, do dispositivo da Constituição portuguesa 

segundo o qual “a lei pode atribuir a estrangeiros residentes no território nacional, em 

condições de reciprocidade, capacidade eleitoral activa e passiva para a eleição dos 

titulares de órgãos de autarquias locais” (art. 15, n. 4). 55 

Como se verá adiante, o cabimento do mandado de injunção 

restringe-se às normas preceptivas não exequíveis por si mesmas prescritivas, restando 

excluído do seu objeto, assim, as normas exequíveis por si mesmas, as normas 

programáticas e as normas preceptivas não exequíveis por si mesmas permissivas. 

Registre-se, por fim, que a simples referência à expressão “normas preceptivas não 

exequíveis por si mesmas” já contém implícita – por razões de praticidade – a noção de 

norma prescritiva; caso, porém, a menção for ao outro tipo de norma não exequível, será 

empregada – neste trabalho – a expressão detalhada “normas preceptivas não exequíveis 

por si mesmas permissivas”. 

                                                 

55 Cf. JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, II, n. 62, p. 288-289. 
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CAP. III 

O FENÔMENO DA 

INCONSTITUCIONALIDADE 

POR OMISSÃO NORMATIVA 

 

 

 

5 - CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO DA OMISSÃO INCONSTITUCIONAL 

 

A Constituição é um conjunto de normas jurídicas; e como 

tal, ela contém comandos imperativos, e não simples recomendações. A Constituição, além 

disso, é o fundamento de validade de todas as outras normas, porquanto ela advém de um 

poder que institui os demais e não é instituído por nenhum outro: o Poder Constituinte, do 

qual decorre o princípio da supremacia constitucional. 56 Por força dessa supremacia, todas 

as pessoas, públicas ou privadas, submetem-se à ordem jurídica nela fundada. Nesse 

sentido, é possível contrariar a Constituição praticando um ato que ela proíba 

(inconstitucionalidade por ação) ou mesmo deixando de praticar um ato que ela exija 

(inconstitucionalidade por omissão). 57-58 

O fenômeno da inconstitucionalidade, em linhas gerais, pode 

ser definido como a relação de desconformidade entre determinado comportamento – 

                                                 

56 Cf. MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, Curso de direito constitucional, cap. 4º, p. 20-21. Em 

síntese, nas palavras de JORGE MIRANDA, “a Constituição constitui o Estado” (Manual de direito 

constitucional, II, n. 1, p. 8). 

57 Mais precisamente, a inconstitucionalidade por ação “pode ser conceituada como a 

desconformidade do ato normativo (inconstitucionalidade material) ou do seu processo de elaboração 

(inconstitucionalidade formal) com algum preceito ou princípio constitucional” (CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, 

A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro, n. 1.3.1, p. 36). Já a 

inconstitucionalidade por omissão pode ser – muito genericamente – definida como a violação de 

determinada norma constitucional decorrente da frustração de seus objetivos (cf. ANDRÉ RAMOS TAVARES, 

“O cabimento do mandado de injunção: a omissão inconstitucional e suas espécies”, p. 387). 

58 Cf. LUÍS ROBERTO BARROSO, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 23, 33 e 

53. Em sentido semelhante, TEORI ZAVASCKI ensina que “a força normativa da Constituição a todos vincula e 

a todos submete. Juram cumprir e fazer cumprir a Constituição as autoridades do Poder Judiciário, do Poder 

Executivo e do Poder Legislativo, mas o dever de seguir fielmente os seus preceitos é também das pessoas e 

entidades privadas. Comete-se inconstitucionalidade não apenas editando normas incompatíveis com a 

Constituição, mas também por atos individuais ou por omissões a ela contrários” (Eficácia das sentenças na 

jurisdição constitucional, p. 13). Cf. tb. ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ, “Inconstitucionalidade por 

omissão: uma proposta para a Constituinte”, p. 52. 
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comissivo ou omissivo, imputado a particular ou pessoa pública – e a Constituição. 

Todavia, uma fórmula tão ampla como essa mostra-se de baixa operacionalidade, à medida 

que abrange “regimes jurídicos muito diversos”. 59 A fim de encontrar um conceito mais 

ligado ao regime próprio do direito constitucional, o fenômeno da inconstitucionalidade 

deve se circunscrever a atos e omissões de caráter normativo. 60 Logo, especificamente 

quanto às omissões, não importam – para o objeto deste trabalho – as de cunho político, as 

judiciais e as relativas a providências administrativas concretas. 61 

Embora tenha se inspirado na Constituição portuguesa para 

instituir o controle judicial abstrato da omissão que afeta a aplicabilidade de norma 

constitucional, 62 o constituinte brasileiro de 1988 não o restringiu à inércia legislativa, 

estendendo-o também à omissão “de órgão administrativo” (art. 103, § 2º). Todavia, frise-

se novamente que a omissão administrativa referida é a de natureza normativa (v.g., 

decretos, portarias, resoluções etc.), porquanto as demais podem ser resolvidas por meio de 

outros remédios judiciais, tais como o mandado de segurança e a ação civil pública. 63 O 

                                                 

59 JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, VI, n. 1, p. 10. 

60 Cf. ELIVAL DA SILVA RAMOS, Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de 

evolução, n. 7, p. 47-48. Cf. tb. JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, VI, n. 1, p. 10-11. Em 

sentido contrário quanto às omissões, cf. DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR, Controle de constitucionalidade: teoria 

e prática, p. 210-211. 

61 Nesse sentido, LUÍS ROBERTO BARROSO leciona que “a omissão inconstitucional pode se dar no 

âmbito dos três Poderes, pela inércia ilegítima em adotar-se uma providência: (i) normativa, (ii) político-

administrativa ou (iii) judicial. Relativamente às omissões de natureza político-administrativa, existem 

remédios jurídicos variados, com destaque para o mandado de segurança e a ação civil pública. As omissões 

judiciais, por sua vez, deverão encontrar reparação no sistema de recursos instituídos pelo direito processual, 

sendo sanadas no âmbito interno do Judiciário. Por essa razão, o tratamento constitucional da 

inconstitucionalidade por omissão refere-se às omissões de cunho normativo, imputáveis tanto ao 

Legislativo, na edição de normas primárias, quanto ao Executivo, quando lhe toque expedir atos secundários 

de caráter geral, como regulamentos, instruções ou resoluções. Em tese, é possível conceber uma omissão 

normativa do Judiciário, nas hipóteses em que a Constituição lhe confira competência dessa natureza (como 

no caso do regimento interno dos tribunais: CF, art. 96, I, a)” (O controle de constitucionalidade no direito 

brasileiro, p. 273-274). Cf. tb. ELIVAL DA SILVA RAMOS, Controle de constitucionalidade no Brasil: 

perspectivas de evolução, n. 14, p. 91. 

62 Na Constituição portuguesa, o controle judicial da inconstitucionalidade por omissão está previsto 

no art. 283 (v. tópico n. 8, infra). Na lição de CANOTILHO e VITAL MOREIRA, a Constituição portuguesa 

“restringe explicitamente as omissões inconstitucionais às omissões legislativas, ou seja, a falta de leis (mas 

não de outras medidas), lá onde elas constitucionalmente deveriam existir. A categoria das omissões 

inconstitucionais é, todavia, mais ampla, pois pode resultar da falta de medidas políticas ou outras de 

natureza não legislativa” (Constituição da República Portuguesa Anotada, p. 1.047). 

63 Cf. LUÍS ROBERTO BARROSO, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 273. 

Conforme ELIVAL DA SILVA RAMOS, “a extensão dos instrumentos de controle da omissão legislativa à falta 
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tema do cabimento do mandado de injunção contra omissões administrativas será 

detalhadamente tratado mais adiante (infra, n. 12). 

Omissão inconstitucional “significa não fazer aquilo a que se 

estava constitucionalmente obrigado”. 64 Essa obrigação, ademais, deve ser imposta por 

uma norma constitucional devidamente individualizada, de maneira que a 

inconstitucionalidade por omissão – tal como a por ação – possa ser aferida judicialmente 

em face de uma determinada norma da Constituição, e não diante do seu conjunto de 

princípios e regras. Além disso, é necessário que se trate de norma constitucional não 

exequível por si mesma, excluída a meramente permissiva, conforme classificação já 

exposta (supra, n. 4). 65 Por conseguinte, não configura – tecnicamente – omissão 

inconstitucional o descumprimento do dever geral de legislar ou regulamentar (i.e, a 

obrigação genérica de editar os atos normativos para o desenvolvimento do país). 66-67 

Assim, por exemplo, o art. 22 da Constituição estabelece um rol de matérias a respeito das 

quais compete à União legislar; inobstante isso, eventual inércia do ente federativo em 

exercer seu poder-dever legiferante é incapaz de configurar omissão inconstitucional no 

sentido aqui preconizado. A inconstitucionalidade por omissão, em suma, ocorre apenas 

com o inadimplemento de uma obrigação específica de editar ato legislativo ou 

                                                                                                                                                    

de providências administrativas, de caráter normativo, é absolutamente excepcional e uma autêntica 

peculiaridade do direito constitucional brasileiro, que se afastou, nesse ponto, do paradigma português (cf. o 

art. 283, n. 1, da Constituição de Portugal). Mas, em face da inclusão, torna-se importante ressaltar que a 

omissão administrativa objeto de controle é aquela que afeta a eficácia jurídica de normas constitucionais” 

(Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução, n. 7, p. 48, nota de rodapé 143). 

64 CANOTILHO, “Tomemos a sério o silêncio dos poderes públicos: o direito à emanação de normas 

jurídicas e a protecção judicial contra as omissões normativas”, p. 354. 

65 Cf. JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, VI, n. 91, p. 317-318.   

66 Ensina LUÍS ROBERTO BARROSO que, “como regra geral, o legislador tem a faculdade 

discricionária de legislar. Todavia, há casos em que a Constituição impõe ao órgão legislativo uma atuação 

positiva, mediante a edição de norma necessária à efetivação de um mandamento constitucional. Nesta 

hipótese, sua inércia será ilegítima e configurará caso de inconstitucionalidade por omissão” (O controle de 

constitucionalidade no direito brasileiro, p. 274). 

67 Cf. CANOTILHO-MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, p. 1.047; 

CANOTILHO, Direito constitucional, cap. 29, p. 1.100. 
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administrativo-normativo indispensável para dar plena exequibilidade a certa norma 

constitucional. 68-69 

Por fim, devem ser feitas algumas considerações a respeito 

do controle da omissão inconstitucional por falta de regulamentação de norma 

programática. 70 Para LUÍS ROBERTO BARROSO, a demora na implementação de norma 

programática geralmente é incapaz de dar ensejo a omissão inconstitucional, salvo “se a 

inércia inviabilizar providências ou prestações correspondentes ao mínimo existencial”. 71 

A justificativa principal dessa posição reside no fato de que tal tipo de norma prevê apenas 

genericamente a atuação do Poder Público, sem especificar a conduta a ser adotada. 72 De 

fato, os legisladores e os administradores públicos contam, em geral, com maior 

discricionariedade para realizar as tarefas previstas nas normas programáticas, as quais não 

costumam definir – de forma clara e precisa – um dever jurídico e o seu correlato direito 

subjetivo. Inobstante isso, é possível sim a ocorrência de inconstitucionalidade por omissão 

quanto a norma programática, mesmo sabendo que a concretização desse tipo de norma 

requer outras providências além da atividade normativa. 73 No entanto, o remédio judicial 

                                                 

68 Nesse caso, há um verdadeiro dever de legislar (cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, 

n. 5.4.2, p. 110-111). Em sentido semelhante, a título ilustrativo na jurisprudência: “Ao legislador não se 

outorgou discricionariedade no que toca a deferir ou não o direito à aposentadoria especial, eis que já 

consagrado na Constituição Estadual, mas, apenas, conferiu-se a ele (legislador) estabelecer as balizas da sua 

disciplina” (TJSP, Órgão Especial, MI 168.152-0/0-00, rel. Des. MATHIAS COLTRO, j. 1º.4.09, julgaram 

procedente, maioria, DJ 13.8.09; a citação é do voto do relator). 

69 Cf. ELIVAL DA SILVA RAMOS, Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de 

evolução, n. 14, p. 91-92; ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 4.3.1, p. 67-68. 

70 “Norma programática” no sentido empregado por JORGE MIRANDA (v. tópico n. 4, supra). 

71 O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 56. 

72 Cf. LUÍS ROBERTO BARROSO, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 56 e 274. 

No mesmo sentido, mas sem abrir nenhuma exceção, MANUEL AFONSO VAZ entende que as normas 

programáticas são desprovidas de conteúdo preceptivo, motivo pelo qual não se pode falar – quanto a elas – 

de inconstitucionalidade por omissão (“O enquadramento jurídico-constitucional dos ‘direitos económicos, 

sociais e culturais’”, p. 447-448). Ainda contra o controle judicial da omissão referente às normas 

programáticas, cf. CANOTILHO, Direito constitucional, cap. 29, p. 1.100; “Tomemos a sério o silêncio dos 

poderes públicos: o direito à emanação de normas jurídicas e a protecção judicial contra as omissões 

normativas”, p. 354. 

73 Nesse sentido, ELIVAL DA SILVA RAMOS afirma que “se, a princípio, em face de tais normas-fim, 

dispõe o legislador de acentuada discricionariedade para executar o programa constitucional, diante do tempo 

decorrido, das circunstâncias concretas da atividade governativa e da estrutura econômica e social do País, 

pode-se admitir, perfeitamente, a possibilidade de se configurar uma omissão inconstitucional por demora na 

edição dos atos normativos necessários à implementação de normas programáticas, mesmo sabendo-se que a 

atividade normativa é apenas uma das atividades exigidas para a concretização dessas normas 
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adequado para a ausência de regulamentação de norma programática é a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, e não o mandado de injunção, conforme será visto 

oportunamente (infra, n. 9). 

 

 

6 - CONTINUAÇÃO: MOMENTO DE CONFIGURAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE POR 

OMISSÃO 

 

A inconstitucionalidade por omissão, como visto, ocorre com 

o descumprimento de uma obrigação específica de editar ato legislativo ou administrativo-

normativo necessário para tornar plenamente exequível determinada norma constitucional. 

Tal inadimplemento, porém, deve ser aferido em face do transcurso de tempo a partir da 

edição da norma constitucional inexequível por si mesma. Isso permite afirmar que, em 

relação à simples “lacuna técnica” ou “situação constitucional imperfeita”, 74 a 

inconstitucionalidade por omissão normativa requer um elemento adicional para a sua 

configuração: o lapso temporal. 75 

As chamadas “lacunas técnicas” surgem por opção dos 

próprios constituintes, que deixam – em alguns casos – ao legislador ordinário a tarefa de 

ulteriormente regulamentar a norma constitucional. Com efeito, em uma Constituição 

analítica e compromissária, como a brasileira, “resultado de um complexo processo de 

concessões mútuas entre diversos grupos de interesse, a ocorrência de lacunas técnicas, 

                                                                                                                                                    

constitucionais” (Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução, n. 14, p. 92). No 

mesmo sentido, cf. CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito 

brasileiro, n. 4.2.4, esp. p. 325; JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, VI, n. 87, p. 306, e 

esp. n. 91, p. 321. 

74 “As lacunas técnicas ou de legislação podem consistir em ‘situações jurídicas imperfeitas’ 

(omissões constitucionais e omissões constitucionais em trânsito para a inconstitucionalidade); todavia, no 

caso de inércia mantida por um período não razoável, ultrapassada a linha perimétrica-limite, deslocam-se 

para o território conceitual da ‘omissão inconstitucional’, com as conseqüências jurídicas que esse lugar é 

capaz de impulsionar. É preciso ver, então, que a omissão inconstitucional configura um plus em relação às 

‘situações jurídicas imperfeitas’” (CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, A fiscalização abstrata da 

constitucionalidade no direito brasileiro, n. 4.2.4, p. 326). Sobre as chamadas “situações constitucionais 

imperfeitas”, cf. tb. PAULO MODESTO, “Inconstitucionalidade por omissão: categoria jurídica e ação 

constitucional específica”, p. 119-120.  

75 Cf. PAULO MODESTO, “Inconstitucionalidade por omissão: categoria jurídica e ação constitucional 

específica”, p. 119-120; CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, A fiscalização abstrata da constitucionalidade no 

direito brasileiro, n. 4.2.4, p. 326-327. 
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lacunas de legislação, é não só fato frequente como inevitável”. 76 Mas a “lacuna técnica” 

só se torna omissão inconstitucional após o decurso in albis do prazo previsto no texto 

constitucional para a edição da norma regulamentadora ou, nos casos em que não se 

estabeleceu prazo algum, após o decurso de prazo razoável para tanto. 77 

Havendo prazo fixado para a edição da norma 

regulamentadora, como já dito, não se caracteriza a inconstitucionalidade por omissão 

enquanto não escoado o lapso temporal, já que este foi estabelecido pela própria 

Constituição. 78 Assim, por exemplo, como o § 3º do art. 8º do Ato das disposições 

constitucionais transitórias estabeleceu a necessidade de regulamentação desse dispositivo 

em “lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a 

contar da promulgação da Constituição”, 79 o termo inicial da mora em questão foi o dia 6 

de outubro de 1989; antes dessa data, portanto, não caberia ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, nem mandado de injunção visando à reparação 

constitucionalmente prevista. 80 Situação mais difícil de ser aferida é aquela na qual não há 

                                                 

76 PAULO MODESTO, “Inconstitucionalidade por omissão: categoria jurídica e ação constitucional 

específica”, p. 120. 

77 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 4.3.2, p. 70; HELEN ORTOLANI, Mandado de 

injunção: o desenvolvimento do Instituto, p. 40 e 62; PAULO MODESTO, “Inconstitucionalidade por omissão: 

categoria jurídica e ação constitucional específica”, p. 120. Em sentido semelhante, JORGE MIRANDA ensina 

que “o juízo da inconstitucionalidade por omissão traduz-se num juízo sobre o tempo em que deveria ser 

produzida a lei: nenhuma omissão pode ser descrita em abstracto, mas somente em concreto, balizada entre 

determinados eventos, estes de sinal positivo. A ausência ou a insuficiência da norma legal não pode ser 

separada de determinado tempo histórico, assinalado pela necessidade de produção legislativa e cuja duração, 

maior ou menor, ou será prefixada pela própria Constituição ou dependente da natureza das coisas (ou seja, 

da natureza da norma constitucional não exequível por si mesma confrontada com as situações da vida, 

inclusive a situação que, à sua margem, esteja, por acção, o legislador ordinário a criar). Assim, o órgão de 

fiscalização (...) terá de concluir pela omissão, sempre que, tudo ponderado, reconhecer que o legislador não 

só podia como devia ter emitido a norma legal, diante de determinadas circunstâncias” (Manual de direito 

constitucional, VI, n. 92, p. 322). 

78 Cf. BARBOSA MOREIRA, “Mandado de injunção”, p. 113; FLÁVIA PIOVESAN, Proteção judicial 

contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção, 

n. 4.4, p. 94. 

79 ADCT, art. 8º, § 3º: “Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade 

profissional específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica n. S-50-GM5, 

de 19 de junho de 1964, e n. S-285-GM5 será concedida reparação de natureza econômica, na forma que 

dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a contar da 

promulgação da Constituição”. 

80 Em sentido contrário, entendendo caber mandado de injunção independentemente da mora 

inconstitucional, cf. CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito 



24 

 

prazo predeterminado para a elaboração da norma regulamentadora, tal como ocorre no art. 

37, VII, da Constituição que dispõe sobre o direito de greve dos servidores públicos. Em 

casos como esse, a solução está na noção de razoabilidade. 

A determinação do que seja um “prazo razoável” para a 

edição da norma jurídica regulamentadora dependerá de vários fatores. Geralmente, por 

exemplo, a edição de uma lei demanda mais tempo do que a elaboração de uma portaria ou 

de um decreto administrativo. Além do tipo de norma jurídica, devem ser levadas em 

consideração a complexidade e a relevância da matéria de que tratará a regulamentação. 

Também não podem ser ignorados fatores circunstanciais, tais como aqueles relativos ao 

momento político, econômico e social por que passa o país (ou o ente federativo em 

questão). Por fim, especificamente para a edição de leis regulamentadoras, podem servir 

como parâmetro analógico os prazos já fixados pelo constituinte para o preenchimento de 

outras lacunas técnicas. 81 Em suma, inobstante alguma dose de subjetivismo, o juízo de 

razoabilidade a respeito do lapso temporal necessário para a edição de determinada norma 

regulamentadora não deve ser arbitrário; ao contrário, ele precisa ser devidamente 

fundamentado, inclusive sopesando os fatores acima mencionados. 82 

Um exemplo pode servir para esclarecer a noção de prazo 

razoável para editar norma regulamentadora. Após a promulgação da Emenda 

                                                                                                                                                    

brasileiro, n. 4.2.8, p. 364-365; PAULO MODESTO, “Inconstitucionalidade por omissão: categoria jurídica e 

ação constitucional específica”, p. 120-121. 

V. tb. nota de rodapé n. 83, infra. 

81 Assim, por exemplo, o constituinte determinou que o Congresso Nacional, “dentro de cento e 

vinte dias da promulgação da Constituição”, elaborasse um código de defesa do consumidor (ADCT, art. 48). 

Como se vê, os prazos fixados pela Constituição para o preenchimento de lacunas técnicas não costumam ser 

longos, o que deve ser levado em consideração na caracterização da mora inconstitucional. 

82 Na lição de FLÁVIA PIOVESAN, “à luz, portanto, da razoabilidade e levando em conta este amplo 

elenco de elementos e fatores sociais, históricos e valorativos, se se concluir que o ato, ao longo do prazo 

decorrido, não só podia como devia ser emitido, ficará caracterizada a inconstitucionalidade. Resta lembrar 

que, no tocante aos direitos e garantias fundamentais, a tolerância há de ser consideravelmente reduzida, ante 

o princípio constitucional da aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais” (Proteção judicial contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão e mandado de injunção, n. 4.4, p. 95-96). Na jurisprudência, também utilizando o conceito de 

razoabilidade: “A inércia estatal configura-se, objetivamente, quando o excessivo e irrazoável retardamento 

na efetivação da prestação legislativa – não obstante a ausência, na Constituição, de prazo pré-fixado para a 

edição da necessária norma regulamentadora – vem a comprometer e a nulificar a situação subjetiva de 

vantagem criada pelo texto constitucional em favor dos seus beneficiários” (STF, Pleno, MI 20, rel. Min. 

CELSO DE MELLO, j. 19.5.94, julgaram procedente, maioria, DJU 22.11.96). 
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Constitucional 72, de 2.4.2013, foram estendidos aos trabalhadores domésticos vários 

direitos previstos no art. 7º da Constituição Federal, entre os quais o direito ao fundo de 

garantia do tempo de serviço (FGTS), desde que – conforme dispõe o seu parágrafo único 

– “atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do 

cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de 

trabalho e suas peculiaridades”. Trata-se, especificamente quanto ao referido direito, de 

norma preceptiva não exequível por si mesma. Todavia, inexiste inconstitucionalidade por 

omissão enquanto não decorrido prazo razoável para editar a(s) norma(s) 

regulamentadora(s) prevista(s) no citado parágrafo único. Considerando os parâmetros já 

assinalados neste tópico, em especial aquele relativo à complexidade da regulamentação da 

matéria, tal prazo poderia ser – p.ex. – de até dois anos. Assim, eventual mandado de 

injunção impetrado, v.g., no mês seguinte ao da promulgação da aludida emenda 

constitucional seria certamente incabível, 83 ao passo que o writ impetrado três anos depois 

                                                 

83 Na precisa lição de BARBOSA MOREIRA, “não se poderia pretender que na semana seguinte à da 

promulgação da nova Constituição já estivessem elaboradas todas as leis complementares. Assim, se naquele 

momento alguém impetrasse um Mandado de Injunção para obter o suprimento da falta, penso que a atitude 

mais correta seria repelir essa pretensão, por não ser razoável exigir-se complementação assim tão imediata” 

(“Mandado de injunção”, p. 113). No mesmo sentido, EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR afirma que “não 

basta, assim, que o direito conferido por norma constitucional não possa ser fruído simplesmente pela lacuna 

legislativa. Preciso se faz que, a partir da vigência do preceito constitucional, tenha decorrido tempo razoável 

pelo qual permaneceram inertes os órgãos responsáveis pela sua edição. A razoabilidade do lapso temporal 

de omissão deverá ser aferida conforme o caso concreto, levando-se em consideração a relevância da matéria 

em causa” (“Mandado de injunção: duas décadas de vigência de uma garantia constitucional”, p. 21-22). 

Em sentido contrário, CLÈMERSON MERLIN CLÈVE entende que o mandado de injunção independe 

do requisito da mora inconstitucional, razão pela qual ele “pode ser impetrado ainda que não tenha 

transcorrido o prazo constitucional para edição de uma norma, ao contrário da ação direta de 

inconstitucionalidade” (A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro, n. 4.2.8, p. 364, 

nota 242). Ainda nas palavras do citado constitucionalista, “se a ação direta é útil para a obtenção da 

declaração de inconstitucionalidade da inércia, o que implica existência de omissão inconstitucional (decurso 

de prazo intolerável sem a concretização da providência legislativa constitucionalmente reclamada), esse 

pressuposto nem sempre é necessário para o provimento do mandado de injunção. O Supremo Tribunal 

Federal, é verdade, procurou equiparar os efeitos da decisão em ambos os casos. Não se deu conta de que o 

mandado de injunção pode ser concedido sem a realização daquele pressuposto. Promulgada a Constituição 

de 1988, no dia seguinte inexistia ‘omissão inconstitucional’. Afinal, não havia transcorrido prazo suficiente 

para a manifestação do Congresso Nacional. Todavia, no dia 6 de outubro de 1988 já seria possível aforar 

mandado de injunção para a proteção de direito constitucional dependente de norma regulamentadora. O 

mandado de injunção exprime, sim, mecanismo de fiscalização concreta da omissão inconstitucional, mas, 

simultaneamente, caracteriza-se por proteger os direitos constitucionais, também contra as meras lacunas 

técnicas (lacunas de legislação)” (A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro, 

n. 4.2.8, p. 364-365). Também em sentido contrário, entendendo que o mandado de injunção cabe diante da 

simples “lacuna técnica”, cf. PAULO MODESTO, “Inconstitucionalidade por omissão: categoria jurídica e ação 

constitucional específica”, p. 120-121. 
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já preencheria o requisito da existência de omissão inconstitucional decorrente da mora em 

regulamentar. 

Registre-se, por fim, que é insuficiente para afastar a mora 

caracterizadora da situação de omissão inconstitucional a existência de projetos de lei em 

tramitação no órgão legislativo inerte 84 ou, se for o caso, de estudos já desenvolvidos pelo 

órgão, pela entidade ou pela autoridade administrativa responsável pela regulamentação da 

norma constitucional. 85 Ademais, nem a aprovação de projeto de lei pelos parlamentares é 

capaz de afastar a pecha de inconstitucionalidade da omissão se aquele restou 

definitivamente vetado pelo Poder Executivo. 86 Isso porque, nesse caso, a última palavra 

na regulamentação da norma constitucional ainda era do Poder Legislativo, que tinha a 

prerrogativa de rejeitar o referido veto, 87 fazendo prevalecer a vontade expressa no projeto 

de lei que ele aprovara. Por outro lado, a contrario sensu, se o Legislativo não mantém o 

veto, é óbvio que a omissão inconstitucional extingue-se com a promulgação da norma 

regulamentadora, salvo se esta for incapaz de viabilizar integralmente o exercício do 

respectivo direito constitucional. 88 

                                                 

84 Verifica-se a inconstitucionalidade por omissão “independentemente de qualquer iter conducente 

ao seu suprimento, porquanto só conferem exequibilidade a normas constitucionais medidas legislativas 

actuais e não futuras ou potenciais. A observação da prática parlamentar – com dezenas e dezenas de 

iniciativas legislativas, sem qualquer seguimento – leva outrossim a esta conclusão” (JORGE MIRANDA, 

Manual de direito constitucional, VI, n. 92, p. 324). No mesmo sentido, na jurisprudência: “A mora – que é 

pressuposto da declaração de inconstitucionalidade da omissão legislativa –, é de ser reconhecida, em cada 

caso, quando, dado o tempo corrido da promulgação da norma constitucional invocada e o relevo da matéria, 

se deva considerar superado o prazo razoável para a edição do ato legislativo necessário à efetividade da lei 

fundamental; vencido o tempo razoável, nem a inexistência de prazo constitucional para o adimplemento do 

dever de legislar, nem a pendência de projetos de lei tendentes a cumpri-lo podem descaracterizar a evidência 

da inconstitucionalidade da persistente omissão de legislar” (STF, Pleno, MI 361, rel. p/ acórdão Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 8.4.94, concederam parcialmente a ordem, DJU 17.6.94). 

85 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 4.3.2, p. 72. 

86 Nesse sentido: STF, Pleno, MI 543, rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, j. 26.10.00, concederam 

parcialmente a ordem, DJU 24.5.02 (no caso, dois projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional haviam 

sido vetados integralmente pela Presidência da República). 

87 Tal prerrogativa tem amparo no § 5º do art. 66 da Constituição Federal, segundo o qual “se o veto 

não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República”. 

88 Sobre essa última hipótese (omissão inconstitucional parcial), v. tópico n. 7, a seguir. 
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7 - MODALIDADES DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL: A “TOTAL” E A “PARCIAL” 

 

A inconstitucionalidade por omissão normativa decorre do 

inadimplemento do dever de editar a regulamentação necessária para dar plena 

exequibilidade a determinada norma constitucional. Isso significa que tal descumprimento 

ainda persiste se a regulamentação editada for incapaz de viabilizar o exercício integral do 

direito previsto na norma constitucional não exequível por si mesma. Nesse último caso, 

fala-se em “omissão inconstitucional parcial”; por sua vez, a completa ausência de norma 

regulamentadora acarreta a chamada “omissão inconstitucional total”. 89 

A omissão total é facilmente identificável: trata-se da pura e 

simples inércia em regulamentar norma constitucional inexequível por si mesma. 90 

Configura omissão inconstitucional total, por exemplo, a falta de norma regulamentadora 

da aposentadoria especial do servidor público garantida no art. 40, § 4º, da Constituição. 

Na omissão inconstitucional parcial, por sua vez, o silêncio ilegítimo é rompido mediante 

edição de regulamentação que – todavia – descumpre o comando constitucional. 91- 92 

                                                 

89 Na precisa lição de CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, “como a omissão inconstitucional não se 

reconduz a conceito naturalístico (‘não fazer’), mas a um conceito normativo (‘não fazer algo devido’), as 

ordens constitucionais de legislar e as imposições constitucionais podem ser descumpridas pelo silêncio 

transgressor (‘um não atuar o devido’), mas também pelo agir insuficiente (‘um não atuar completamente o 

devido’)” (A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro, n. 4.2.5, p. 327). Em sentido 

semelhante, cf. tb. CANOTILHO, “Tomemos a sério o silêncio dos poderes públicos: o direito à emanação de 

normas jurídicas e a protecção judicial contra as omissões normativas”, p. 360; JORGE MIRANDA, Manual de 

direito constitucional, VI, n. 91, p. 321; DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR, Controle de constitucionalidade: teoria 

e prática, p. 204. 

90 A omissão inconstitucional total é “aquela que consiste na falta absoluta de medidas legislativas 

ou outras que dêem cumprimento a uma norma constitucional ou a um dever prescrito por norma 

constitucional” (JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, VI, n. 6, p. 36-37). 

91 A omissão inconstitucional parcial é “aquela que consiste na falta de cumprimento do comando 

constitucional quanto a alguns dos seus aspectos ou dos seus destinatários” (JORGE MIRANDA, Manual de 

direito constitucional, VI, n. 6, p. 37). 

92 Especialmente a doutrina portuguesa costuma classificar as omissões em “absolutas” e “relativas”. 

Consigne-se, desde logo, que a omissão inconstitucional – total ou parcial – no sentido técnico preconizado 

no presente trabalho é exclusivamente aquela classificada como “absoluta”. Nesse sentido, “nas omissões 

absolutas, o legislador não produz, na totalidade ou em parte, um acto legislativo a cuja emissão se encontra 

obrigado pela Carta Fundamental para dar concretização a uma norma constitucional não executável por si 

própria. Semelhante espécie de omissões pode decompor-se em duas subespécies, que se distinguem na base 

de um critério quantitativo. Deste modo, teremos uma omissão absoluta total sempre que o órgão legislativo 

se furte integralmente ao cumprimento do seu dever de legislar imposto pela Constituição, não produzindo 

qualquer acto legislativo (...) Haverá uma omissão absoluta parcial se o decisor legislativo apenas cumprir 

com uma parcela ou segmento do seu dever de legislar, nos termos fixados por uma norma constitucional 

não exequível por si própria, abstendo-se de dar cumprimento integral ao mesmo dever ou encargo ao deixar 
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Assim, suponha-se que eventual lei que vier a dispor sobre a licença-paternidade prevista 

no art. 7º, XIX, da Constituição deixe de estabelecer algum elemento indispensável (v.g., a 

duração da licença) para o exercício do referido direito. Suponha-se, ainda, que tal lei não 

contemple – expressa ou implicitamente – os pais adotivos, discriminando-os assim, sem 

nenhuma justificação razoável. Em ambos os exemplos, há omissão inconstitucional 

parcial. No primeiro, ela tem origem em uma deficiência técnica da lei regulamentadora; 93 

já no segundo, a omissão inconstitucional decorre da violação do princípio da igualdade, 

que também acaba frustrando a finalidade da norma constitucional que prevê o direito à 

licença-paternidade. 

Havendo frustração de comando constitucional resultante, 

v.g., de deficiência técnica da norma regulamentadora ou mesmo de discriminação 

indevida e injustificável de parte dos seus destinatários, é possível vislumbrar 

inconstitucionalidade não só por omissão, mas também por ação. Entretanto, o cabimento 

da ação direta de inconstitucionalidade (comissiva) não exclui o cabimento do mandado de 

injunção, tendo em vista que apenas este instrumento é capaz de tutelar diretamente o 

direito subjetivo dos beneficiários da norma constitucional, conforme será oportunamente 

demonstrado (infra, n. 14). 

Registre-se, ainda, que estão fora do campo de abrangência 

do conceito de omissão inconstitucional parcial aquelas situações nas quais, embora 

inexistente uma obrigação específica de regulamentar norma constitucional, edita-se ato 

normativo que beneficia apenas um conjunto de destinatários, violando o princípio da 

isonomia, ao excluir ou discriminar outros em idêntica condição. Trata-se da chamada 

                                                                                                                                                    

parcelas por regular” (BLANCO DE MORAIS, “As omissões legislativas e os efeitos jurídicos do mandado de 

injunção: um ângulo de visão português”, p. 352-353). Registre-se, entretanto, que CANOTILHO – ao contrário 

da doutrina majoritária portuguesa – utiliza a expressão “omissão absoluta” como sinônimo de “omissão 

total” e a expressão “omissão relativa” como sinônimo de “omissão parcial” (“Tomemos a sério o silêncio 

dos poderes públicos: o direito à emanação de normas jurídicas e a protecção judicial contra as omissões 

normativas”, p. 360). Sobre as diversas classificações das omissões legislativas, inclusive contrapondo as 

omissões absolutas às relativas, cf., por todos, JORGE PEREIRA DA SILVA, Dever de legislar e protecção 

jurisdicional contra omissões legislativas, p. 88 e segs. 

93 Cf. BLANCO DE MORAIS, “As omissões legislativas e os efeitos jurídicos do mandado de injunção: 

um ângulo de visão português”, p. 353-354. 
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“omissão relativa em sentido estrito”, 94 que tecnicamente dá ensejo apenas à 

inconstitucionalidade por ação, e não à inconstitucionalidade por omissão, na medida em 

que – como já dito – não decorre de um inadimplemento de obrigação específica de editar 

ato normativo. 

Para encerrar este tópico, uma última observação: na omissão 

parcial, a inconstitucionalidade é atestada imediatamente com a publicação da norma 

regulamentadora deficiente ou insuficiente, razão pela qual a mora em regulamentar só é 

pressuposto de configuração da inconstitucionalidade por omissão total. 95-96 

 

 
8 - A FISCALIZAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO NO DIREITO PORTUGUÊS 

 
O estudo do tratamento que o direito português deu à inércia 

legislativa justifica-se pelo fato de ele ter influenciado o advento da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão no Brasil. 97 Não se ignora, todavia, que a primeira 

Constituição a contemplar expressamente a fiscalização da inconstitucionalidade por 

omissão foi a da antiga Iugoslávia, em 1974. 98-99 Só depois, provavelmente com base no 

                                                 

94 Essa expressão foi utilizada por JORGE PEREIRA DA SILVA (Dever de legislar e protecção 

jurisdicional contra omissões legislativas, p. 89-91). Em sentido – de certo modo – semelhante, CLÈMERSON 

MERLIN CLÈVE faz distinção “entre as omissões absolutas e as relativas. Enquanto aquelas decorrem da 

violação, por inércia, de um dever autônomo de legislar (as ordens de legislar e as imposições 

constitucionais, v.g.), estas derivam da violação ao princípio da isonomia. Portanto, se no primeiro caso o 

legislador deveria necessariamente atuar, no outro isso não ocorre. Aqui, podia o legislador manter-se inerte 

sem ofender a Constituição. Mas se resolveu atuar, então não podia descumprir o princípio da isonomia para, 

por exemplo, deixar de prever o alcance dos dispositivos aprovados ou excluir dos benefícios concedidos, 

pela omissão, outras categorias de pessoas em idêntica situação” (A fiscalização abstrata da 

constitucionalidade no direito brasileiro, n. 4.2.5, p. 328). 

95 Sobre o pressuposto da mora em regulamentar, v. tópico n. 6, supra. 

96 Cf. ANDRÉ RUFINO DO VALE, “Mandado de injunção: comentários ao projeto de regulamentação”, 

p. 213. 

97 Cf. JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, VI, n. 88, p. 311; FLÁVIA PIOVESAN, 

Proteção judicial contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado 

de injunção, n. 6.4, p. 131. 

98 Cf. Relatório do Tribunal Constitucional da República Socialista Federativa da Jugoslávia, “A 

Jurisdição constitucional no sistema político e autogestor da República Federativa da Jugoslávia”, p. 94; 

JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, VI, n. 88, p. 311; JORGE PEREIRA DA SILVA, Dever de 

legislar e protecção jurisdicional contra omissões legislativas, p. 99. 

99 A Constituição da República Socialista da Iugoslávia, de 1974, previa o controle da 

inconstitucionalidade por omissão nos seguintes termos: “Art. 377. Se o Tribunal de Garantias 
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modelo iugoslavo, 100 instituiu-se controle semelhante – ex officio, embora a cargo de um 

órgão não jurisdicional – no texto originário da Constituição portuguesa de 1976. 101 Em 

1982, com a primeira revisão constitucional, Portugal passou a ter um mecanismo 

jurisdicional de fiscalização da inconstitucionalidade por omissão. A matéria está disposta 

no art. 283 da Constituição portuguesa, nos seguintes termos: 

“1. A requerimento do Presidente da República, do Provedor de 

Justiça ou, com fundamento em violação de direitos das regiões autónomas, 

dos presidentes das Assembleias Legislativas das regiões autónomas, o 

Tribunal Constitucional aprecia e verifica o não cumprimento da 

Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar 

exequíveis as normas constitucionais.  

“2. Quando o Tribunal Constitucional verificar a existência de 

inconstitucionalidade por omissão, dará disso conhecimento ao órgão 

legislativo competente”. 

O constituinte de 1988, evidentemente, buscou inspiração no 

acima transcrito art. 283 da Constituição portuguesa para instituir a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão. Aliás, o mencionado dispositivo influenciou não só a 

Constituição brasileira, mas também outras constituições lusófonas, tais como a 

angolana 102 e a timorense. 103-104 Inobstante essa notoriedade alcançada perante 

                                                                                                                                                    

Constitucionais inferir que algum órgão competente deixou de editar a norma regulamentadora a que se 

obrigou, para a devida aplicação dos preceitos desta Constituição, das leis ou de outras prescrições gerais 

federais, informará dessa omissão a Assembleia da República” (tradução de ELAINE HARZHEIM MACEDO e 

MICHELLE FERNANDA MARTINS, “A eficácia do mandado de injunção: doutrina e perspectivas 

jurisprudenciais”, p. 100). Como se vê, o controle da omissão inconstitucional era realizado ex officio pelo 

próprio tribunal iugoslavo (cf. Relatório do Tribunal Constitucional da República Socialista Federativa da 

Jugoslávia, “A Jurisdição constitucional no sistema político e autogestor da República Federativa da 

Jugoslávia”, p. 91 e 93-94; PAULO MODESTO, “Inconstitucionalidade por omissão: categoria jurídica e ação 

constitucional específica”, p. 123). 

100 Cf. JORGE PEREIRA DA SILVA, Dever de legislar e protecção jurisdicional contra omissões 

legislativas, p. 99. Em sentido contrário, negando, quanto a esse ponto, a influência da Constituição 

iugoslava sobre a portuguesa, cf. JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, VI, n. 88, p. 311. 

101 Dispunha o art. 279 da primeira versão da atual Constituição de Portugal: “Quando a 

Constituição não estiver a ser cumprida por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar 

exequíveis as normas constitucionais, o Conselho da Revolução poderá recomendar aos órgãos legislativos 

competentes que as emitam em tempo razoável”. 

102 Tanto a antiga Constituição de Angola (1992) quanto a atual (2010) preveem o instituto da 

inconstitucionalidade por omissão. Nesta, ele está consagrado no art. 232. 
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constituintes de diversos países, o instituto português não tem sido muito utilizado pelos 

órgãos legitimados para a sua propositura, já que foram ajuizadas apenas oito ações entre 

1982 e 2012. 105 A razão disso pode residir na limitada legitimidade ativa ad causam para a 

propositura do processo de fiscalização por omissão, assim como na reduzida eficácia da 

decisão nele proferida, que se consubstancia na mera ciência ao órgão legislativo 

competente. Atribui-se também a causa do pequeno uso, em Portugal, do referido 

instrumento a “circunstancialismos derivados da situação político-constitucional do 

país”. 106  

Embora o instituto da fiscalização da inconstitucionalidade 

por omissão tenha sido subaproveitado, JORGE MIRANDA informa que – em geral – a sua 

mera propositura já foi suficiente para o legislador português sair da inércia ilegítima, uma 

vez que já não mais se verificava a omissão quando do seu julgamento pelo Tribunal 

Constitucional. 107 Trata-se – estatisticamente – de uma boa constatação, embora não se 

deva ignorar o baixíssimo número de processos ajuizados. Em suma, a Constituição de 

Portugal foi pioneira na previsão de um instrumento judicial de controle da omissão 

                                                                                                                                                    

103 A Constituição da República Democrática de Timor-Leste (2002) prevê, no seu art. 151, a 

“verificação de inconstitucionalidade por omissão de medidas legislativas necessárias para concretizar as 

normas constitucionais”. 

104 Cf. JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, VI, n. 88, p. 311. Conforme JORGE 

PEREIRA DA SILVA, depois da Constituição brasileira de 1988, “surgiram já outros exemplos de consagração 

explícita do instituto, como sucede com a Constituição de Angola de 1992, com a Constituição da Província 

do Rio Negro (Argentina), com a Lei da Jurisdição Constitucional da Costa Rica e com a Lei do Tribunal 

Constitucional da Hungria” (Dever de legislar e protecção jurisdicional contra omissões legislativas, p. 99). 

105 Após a primeira revisão constitucional (1982), o Tribunal Constitucional proferiu – em processo 

de verificação de inconstitucionalidade por omissão – somente os acórdãos n. 9/1983, 

182/1989, 276/1989, 36/1990, 359/1991, 638/1995, 424/2001 e 474/2002 (Pesquisa realizada em: 

<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/>. Acesso em: 10 de março de 2013). Consigne-se, no 

entanto, que JORGE MIRANDA dá notícia de apenas sete acórdãos proferidos de 1982 em diante, não 

mencionando o n. 9/1983 (Manual de direito constitucional, VI, n. 88, p. 328-329). 

106 JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, VI, n. 95, p. 327-328. 

107 Conforme já dito, JORGE MIRANDA dá notícia de apenas sete acórdãos proferidos de 1982 em 

diante (v. nota de rodapé n. 105, supra). Ainda segundo o citado jurista, “em todos os sete casos a iniciativa 

proveio do Provedor de Justiça e somente no primeiro e no último o Tribunal considerou que se verificava 

inconstitucionalidade por omissão. No entanto, o desencadear do processo de fiscalização viria a mostrar-se 

suficiente, nos outros casos, para o legislador corrigir a sua falta, de tal sorte que quando o Tribunal 

Constitucional veio a decidir já não se verificava a omissão” (Manual de direito constitucional, VI, n. 95, 

p. 329). 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/
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inconstitucional; 108 entretanto, ela pode ser considerada – nesse ponto – atualmente 

defasada, sobretudo se comparada a sistemas que ela própria influenciou, tal como o 

brasileiro. 109 

 

 

9 - O CONTROLE JUDICIAL DA INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

Durante a elaboração da Constituição de 1988, a preocupação 

com a eficácia das normas constitucionais era tão grande que o constituinte resolveu criar 

duas diferentes ações para o enfrentamento judicial da omissão normativa inconstitucional: 

o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 110-111 Esta 

última encontra-se prevista no § 2º do art. 103 da Constituição Federal, nestes termos: 

“Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para 

tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente 

para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão 

administrativo, para fazê-lo em trinta dias”. 

Como se vê, o instrumento brasileiro de controle em caráter 

principal da omissão inconstitucional é mais abrangente do que a fiscalização portuguesa, 

que lhe serviu de fonte de inspiração. Primeiro porque ele tem por objeto não apenas a 

                                                 

108 Considera-se, obviamente, a Constituição de Portugal após a primeira revisão constitucional, em 

1982. 

109 Registre-se, por fim, a sugestão de VITALINO CANAS, no sentido de legitimar os particulares para 

a provocação do controle judicial da omissão inconstitucional. Em suas palavras, tendo em vista “que os 

direitos sociais são direitos subjectivos de carácter obrigacional, que o seu exercício depende de uma 

actividade legislativa e que, por isso, se entende que os seus titulares não podem invocá-los perante os 

Tribunais – pedindo, por exemplo, que o legislador ou o administrador sejam condenados a cumprir as 

obrigações correspondentes àqueles direitos – a maneira mais adequada de não deixar os particulares 

completamente desarmados perante o desrespeito de direitos que a Constituição diz serem seus é atribuir-lhes 

a possibilidade de desencadearem processos de fiscalização objectiva da inconstitucionalidade por omissão” 

(Os processos de fiscalização da constitucionalidade e da legalidade pelo Tribunal Constitucional, p. 194). 

110 Embora não seja um mecanismo judicial, vale notar que também a iniciativa popular (art. 14, III) 

representou novidade introduzida pela Constituição Federal de 1988 para fazer frente à inércia legislativa. 

111 Há entendimento no sentido de ser a arguição de descumprimento de preceito fundamental 

cabível também diante da omissão legislativa (cf., p. ex., LUÍS ROBERTO BARROSO, O controle de 

constitucionalidade no direito brasileiro, p. 332-333; ALESSANDRA PIGNATARI, Efeitos processuais no 

controle judicial de constitucionalidade, n. 6.4.3, p. 234-235). Entretanto, o princípio da subsidiariedade 

inerente à referida arguição (Lei 9.882/1999, art. 4º, § 1º) afasta hoje tal entendimento, especialmente em 

razão da recente evolução jurisprudencial relativa à eficácia do mandado de injunção. 
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omissão legislativa, mas também a de órgão administrativo – desde que esta tenha caráter 

normativo. 112 Além disso, o rol de legitimados para propor a ação de inconstitucionalidade 

por omissão é mais amplo no Brasil do que em Portugal. 113 Contudo, a literalidade do 

acima citado § 2º acaba limitando a eficácia dessa ação constitucional, 114 já que a mera 

ciência confere à decisão na ação de inconstitucionalidade por omissão apenas um efeito 

moral ou político, insuficiente para a tutela do ordenamento constitucional brasileiro. 115 

A recente disciplina legal da ação de inconstitucionalidade 

por omissão tem renovado o interesse da comunidade jurídica quanto a esse instrumento 

processual, especialmente por conta da previsão do cabimento de medida cautelar. 116 

Antes do advento de sua regulamentação infraconstitucional, o Supremo Tribunal Federal 

entendia que não podia conceder medida de urgência em ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, pois “se nem mesmo o provimento judicial último pode 

                                                 

112 A respeito da necessidade de a omissão ter caráter normativo, cf. LUÍS ROBERTO BARROSO, O 

controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 273. A título ilustrativo, na jurisprudência: “A ação 

direta de inconstitucionalidade por omissão, de que trata o § 2º do art. 103 da nova CF, não é de ser proposta 

para que seja praticado determinado ato administrativo em caso concreto, mas sim visa a que seja expedido 

ato normativo que se torne necessário para o cumprimento de preceito constitucional que, sem ele, não 

poderia ser aplicado” (STF, Pleno, ADI 19, rel. Min. ALDIR PASSARINHO, j. 23.2.89, negaram seguimento, 

v.u., DJU 14.4.89). 

113 No Brasil, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão: o Presidente da 

República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa da Câmara dos Deputados; a Mesa de Assembleia Legislativa 

ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Governador de Estado ou o Governador do Distrito 

Federal; o Procurador-Geral da República; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido 

político com representação no Congresso Nacional; e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito 

nacional (CF, art. 103; e Lei 9.868/1999, arts. 2º e 12-A). 

114 O Supremo Tribunal Federal, aliás, tem se recusado a dar interpretação mais ativista ao referido 

§ 2º. Nesse sentido, conforme anotado, “‘a procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, 

importando em reconhecimento judicial do estado de inércia do Poder Público, confere ao STF unicamente o 

poder de cientificar o legislador inadimplente, para que este adote as medidas necessárias à concretização do 

texto constitucional. Não assiste ao STF, contudo, em face dos próprios limites fixados pela Carta Política em 

tema de inconstitucionalidade por omissão (CF, art. 103, § 2º), a prerrogativa de expedir provimentos 

normativos com o objetivo de suprir a inatividade do órgão legislativo inadimplente’ (STF-Pleno, ADI 1.458-

MC, Min. Celso de Mello, j. 23.5.96, DJU 20.9.96)” (NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI-FONSECA, Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 2 ao art. 12-H da LADIN, p. 1.326). 

115 Cf. LUÍS ROBERTO BARROSO, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 290. 

116 A disciplina legal da ação direta de inconstitucionalidade por omissão veio com a 

Lei 12.063/2009, que introduziu o Capítulo II-A na Lei 9.868/1999. Esta última dispõe sobre “o processo e 

julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal”. 
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implicar o afastamento da omissão o que se dirá quanto ao exame preliminar”. 117 Agora a 

matéria é tratada expressamente no art. 12-F da Lei 9.868/1999, cujo § 1º dispõe que “a 

medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo 

questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou 

de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo 

Tribunal”. Esse dispositivo, finalmente, pode dar algum fôlego à ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão para que ela seja mais efetiva no combate à inércia 

estatal. 118-119 

Registre-se, ainda, que a eficácia meramente declaratória da 

decisão final na ação de inconstitucionalidade por omissão foi repetida no teor do art. 12-H 

da Lei 9.868/1999. Quanto a esse ponto, na verdade, não há campo para interpretações 

muito ativistas, diante da literalidade do § 2º do art. 103 da Constituição Federal. 120 

Eficácia maior conferiu o constituinte à decisão no mandado de injunção, que 

propositadamente foi criado com características – de certo modo – complementares às da 

referida ação direta. Explica-se. 

                                                 

117 STF, Pleno, ADI 361-MC, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 5.10.90, DJU 26.10.90. Ainda: “A 

suspensão liminar de eficácia de atos normativos, questionados em sede de controle concentrado, não se 

revela compatível com a natureza e a finalidade da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, eis que, 

nesta, a única consequência político-jurídica possível traduz-se na mera comunicação formal, ao órgão estatal 

inadimplente, de que está em mora constitucional” (STF, Pleno, ADI 267-MC, rel. Min. CELSO DE MELLO, 

j. 25.10.90, DJU 19.5.95). 

118 Nesse sentido mais efetivo, deferindo a medida de urgência: STF, Pleno, ADO 23-MC, 

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, dec. mon., j. 24.1.13, DJ 1º.2.13. 

119 Cf. LUÍS ROBERTO BARROSO, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 285 e 

291. 

120 Em relação ao § 2º do art. 103 da Constituição, o art. 12-H da Lei 9.868/1999 inovou – aí sim – 

na parte final do seu § 1º, segundo o qual “em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as 

providências deverão ser adotadas no prazo de 30 (trinta) dias, ou em prazo razoável a ser estipulado 

excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público 

envolvido”. Conforme a correta opinião de LUÍS ROBERTO BARROSO, “em tese, seria possível questionar a 

constitucionalidade de se permitir ao STF que estabeleça prazo diverso daquele indicado pela norma 

constitucional. Na prática, porém, é possível que omissões envolvendo matéria complexa venham a exigir 

prazo superior a trinta dias para a produção de soluções adequadas e eficazes. Da mesma forma, 

determinadas situações podem exigir solução imediata, ainda que paliativa, sob pena de se produzir danos 

graves e irreparáveis. Sendo assim, parece razoável o desenvolvimento que o legislador deu ao art. 103, § 2º, 

ainda mais pela previsão de excepcionalidade” (O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, 

p. 287). 
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Ao contrário do mandado de injunção, a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão pode ter por objeto qualquer omissão normativa, ainda 

que prevista em norma constitucional programática. Aliás, justamente por abranger um 

espectro tão amplo de situações de inércia ilegítima, a decisão final na referida ação direta 

não vai além do efeito declaratório seguido de comunicação ao órgão inadimplente. A 

aludida complementaridade também está presente nos respectivos escopos imediatos do 

mandado de injunção e da ação de inconstitucionalidade por omissão. Enquanto a função 

institucional desta é a defesa da ordem jurídico-constitucional, aquele visa a tutelar direito 

subjetivo previsto em norma constitucional preceptiva não exequível por si mesma. Por 

fim, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão consiste em instrumento de 

controle principal, 121 abstrato 122 e concentrado 123 de constitucionalidade. O mandado de 

injunção, por sua vez, realiza o controle da omissão de forma incidental e concreta, 

conforme se verá mais detalhadamente no próximo capítulo. 

                                                 

121 “Principal”, porque a questão da inconstitucionalidade por omissão constitui o objeto autônomo e 

exclusivo da atividade cognitiva do órgão judicial (cf. BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de 

Processo Civil, V, n. 22, p. 30). Geralmente, o controle de constitucionalidade por via principal desenvolve-

se por meio de um instrumento processual próprio, denominado de “ação direta” (cf. ALESSANDRA 

PIGNATARI, Efeitos processuais no controle judicial de constitucionalidade, n. 2.2.2, p. 26, nota de 

rodapé 64), expressão esta que, aliás, também é utilizada por CAPPELLETTI (O controle judicial de 

constitucionalidade das leis no direito comparado, cap. IV, p. 112). 

122 “Abstrato”, porque a decisão sobre a inconstitucionalidade por omissão é dada em tese, 

independentemente de um caso concreto (cf. LUÍS ROBERTO BARROSO, O controle de constitucionalidade no 

direito brasileiro, p. 72-73).  

123 “Concentrado”, porque a competência para realizar tal controle é exclusiva do Supremo Tribunal 

Federal (ou, no caso de fiscalização em âmbito estadual, exclusiva do respectivo Tribunal de Justiça). 

Conforme ensina BARBOSA MOREIRA, o sistema concentrado de controle de constitucionalidade consiste 

naquele “em que o exerce um único órgão, ou um número limitado de órgãos, especialmente criado(s) com 

esse fim” (Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 22, p. 30). 



36 

 

 

CAP. IV 

MANDADO DE INJUNÇÃO 

 

 

 

10 - FONTE HISTÓRICA 

 

Na Inglaterra do século XIV, criou-se um remédio chamado 

injunction para aplicação da equity, no lugar do common law, nos casos para os quais este 

não era capaz de dar uma solução adequada. 124 A petição era inicialmente dirigida ao 

rei, 125 que a submetia ao Lord Chancellor. 126 Ulteriormente, o grande número de petições 

dirigidas ao monarca foi responsável pela criação da Court of Chancery, que foi – até 

meados do século XIX – o tribunal competente para julgar as causas com base no juízo de 

equidade. Com os Judiciary Acts de 1873-75, houve a fusão entre os tribunais de common 

law e a Court of Chancery. Nesse sistema unificado, que passou a vigorar desde então, 

todos os órgãos julgadores podem conceder injunctions, sejam fundadas no common law, 

sejam na equity. 127 

Já os Estados Unidos nunca tiveram tribunais federais 

exclusivamente para aplicação da equity. A distinção entre juízos que aplicam apenas as 

leis (statutes) e aqueles que julgam unicamente com base na equidade existe só em alguns 

Estados. Nesse país, a injunction conservou, de uma forma geral, a sua natureza de 

importante instrumento de aplicação da equidade. 128 Lá desenvolveu-se especialmente nos 

                                                 

124 A equity, na sua origem, servia como alternativa ao formalismo exacerbado daquele sistema 

medieval do common law (Black´s Law Dictionary, verbete chancery, p. 263). Cf. tb. HENRY J. ABRAHAM, 

The judicial process, cap. I, p. 12. 

125 “(...) to grant the relief prayed for as an act of grace, when the common law gave no remedy, or 

no adequate remedy” (HENRY J. ABRAHAM, The judicial process, cap. I, p. 11). 

126 O Lord Chancellor, porque detinha grandes poderes, ficou conhecido como o “keeper of the 

King´s Conscience” (HENRY J. ABRAHAM, The judicial process, cap. I, p. 11). 

127 Cf. HENRY J. ABRAHAM, The judicial process, cap. I, p. 12. 

128 “In the United States the injunction retains its essentially equitable character and, as in England, 

covers a wide spectrum of types of injurious or potentially injurious conduct” (Encyclopædia 

Britannica Online, verbete injunction. Disponível em: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/288361/

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/288361/injunction
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campos (i) das disputas trabalhistas; (ii) do direito regulatório; e (iii) da proteção de 

direitos constitucionais. 129-130 

Além da coincidência terminológica, o mandado de injunção 

brasileiro tem com a injunction apenas o fato comum de ambos poderem suprir a ausência 

de uma norma adequada para o exercício de determinado direito. Em razão disso, é 

provável que o constituinte brasileiro de 1988 tenha se inspirado no direito anglo-

americano ao denominar o “mandado de injunção”. 131 Todavia, essa inspiração limitou-se 

à definição do nome, já que entre os dois institutos há muitas diferenças. 132 

Injunction – em sentido amplo – é “uma ordem judicial para 

que alguém pratique ou deixe de praticar uma ação”. 133 Ainda segundo o prestigioso 

Black’s Law Dictionary, a mais comum é a ordem de proibição da prática de um ato 

(prohibitory injunction). 134 Além disso, a injunction serve para proteger uma variedade de 

                                                                                                                                                    

injunction>. Acesso em: 29 de junho de 2012). No mesmo sentido, cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Mandado de 

injunção e habeas data, p. 12. 

129 “Injunctions have also been used increasingly in the protection of rights guaranteed by the United 

States Constitution, particularly to prevent violations of the rights of free assembly and speech, violations of 

religious freedom, and denial of equal rights and opportunity on racial grounds” (Encyclopædia Britannica 

Online, verbete injunction. Disponível em: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/288361/injunction

>. Acesso em: 29 de junho de 2012). No mesmo sentido, cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Mandado de injunção e 

habeas data, p. 12-13. 

130 Cf. Encyclopædia Britannica Online, verbete injunction. Disponível em: 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/288361/injunction>. Acesso em: 29 de junho de 2012. No 

mesmo sentido, cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Mandado de injunção e habeas data, p. 12-13. 

131 Existe, na Itália, o procedimento di ingiunzione (c.p.c. italiano, arts. 633 e segs.). Entretanto, a 

ingiunzione não teve nenhuma influência nem mesmo na denominação do mandado de injunção, na medida 

em que são institutos completamente diversos; na verdade, ela influenciou o legislador brasileiro na criação 

de outra ação, a monitória, prevista nos arts. 1.102a a 1.102c do Código de Processo Civil (cf. EDUARDO 

TALAMINI, Tutela monitória, n. 5.1, p. 61). Sobre: procedimento di ingiunzione, cf. COMOGLIO-FERRI-

TARUFFO, Lezioni sul processo civile, v. II, cap. 6, p. 147-171; ação monitória, cf. tb. JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E 

TUCCI, “Prova escrita na ação monitória”, p. 30-40. 

132 Nesse sentido, SÉRGIO BERMUDES ensina que “o nomen juris foi recolhido no sistema do 

Common Law, onde, no entanto, designa instituto completamente diverso do que identifica, na Constituição 

brasileira de 1988. De comum, só a origem romana e o étimo latino injunctionem, a significar a imposição de 

uma obrigação, uma ordem – o que tornaria a expressão mandado de injunção algo pleonástica, não a 

explicasse o louvável propósito do constituinte de ser explícito e até didático” (“O mandado de injunção”, 

p. 22). 

133 “A court order commanding or preventing an action” (Black´s Law Dictionary, verbete 

injunction, p. 855). 

134 Em contraposição àquela que ordena a sua prática (mandatory injunction) (op. cit., verbete 

injunction, p. 855). 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/288361/injunction
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/288361/injunction
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/288361/injunction
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/288361/injunction
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direitos (autoaplicáveis ou não) – inclusive e principalmente os de natureza privada – 

muito maior que aquela protegida pelo mandado de injunção, o qual serve exclusivamente 

para tutela de direito subjetivo constitucional ainda não regulamentado. Por fim, as 

diferenças ainda existentes 135 entre o sistema em que aquela atua (common law) e o 

sistema em que o mandado de injunção opera (civil law) acabam frustrando qualquer busca 

de maiores semelhanças entre os dois instrumentos. Desse modo, é inócua a tentativa de se 

valer do direito anglo-americano para solucionar questões relativas ao mandado de 

injunção, seja quanto à sua natureza jurídica, procedimento ou mesmo eficácia. 

A propósito, a única proposta – de que se tem notícia na 

Assembleia Nacional Constituinte – de criação de um remédio processual declaradamente 

mais parecido com a injunction norte-americana consubstanciou-se na emenda n. 1.403 ao 

Projeto de Constituição (B). 136 Em síntese, a sugestão consistia no cabimento do mandado 

de injunção sempre que a existência de alguma norma regulamentadora tornasse inviável o 

exercício de direitos constitucionais. 137 Da justificativa do seu autor, constituinte 

BONIFÁCIO DE ANDRADA, consta expressamente – aí sim – a inspiração na “doutrina da 

injunção do direito norte-americano”. Entretanto, essa emenda recebeu parecer 

desfavorável do relator e acabou sendo rejeitada pelo Plenário. O mandado de injunção, tal 

como positivado na Constituição Federal de 1988, é pois um remédio processual 

genuinamente brasileiro. 138-139 

                                                 

135 Convém lembrar que a distância entre o direito brasileiro e aqueles ordenamentos fundados no 

common law era ainda maior na época dos trabalhos de elaboração da Constituição de 1988. 

136 Todos os documentos (emendas, relatórios, anteprojetos e projetos) apresentados no processo 

constituinte de 1987-88 e citados neste trabalho estão disponíveis no site: 

<http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada>. 

Primeiro acesso em: 31 de outubro de 2012. 

137 O texto sugerido foi o seguinte: “Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 

inerentes a nacionalidade, a soberania e a cidadania” 

138 Registre-se a previsão, no direito alemão, da chamada “reclamação constitucional” 

(Verfassungsbeschwerde). Trata-se, basicamente, de instrumento processual destinado a controlar ação ou 

omissão dos poderes públicos que viole direitos fundamentais. Todavia, embora o mandado de injunção 

tenha alguns pontos de semelhança com a Verfassungsbeschwerde, há muitas diferenças entre os dois 

institutos (v.g., a subsidiariedade do remédio alemão), que afinal justificam a originalidade da ação prevista 

na Constituição de 1988 (cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 2.3, p. 36-37; CARLOS AUGUSTO 

ALCÂNTARA MACHADO, Mandado de injunção: um instrumento de efetividade da Constituição, n. 2.5, p. 55-

56; HELEN ORTOLANI, Mandado de injunção: o desenvolvimento do Instituto, p. 47). A propósito, GILMAR 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada


39 

 

Sobretudo por se tratar de instituto sem precedentes tanto no 

direito brasileiro quanto no estrangeiro, a análise das propostas e discussões que deram 

origem ao mandado de injunção pode se revelar útil para uma melhor compreensão do seu 

perfil. Afinal, conforme ensinam CANOTILHO e VITAL MOREIRA, o estudo dos trabalhos 

preparatórios da Constituição, embora não seja decisivo na interpretação do texto 

constitucional, 140 pode ser “de extrema utilidade na delimitação do campo problemático 

                                                                                                                                                    

MENDES ensina que o “ordenamento alemão não dispõe de instrumentos especiais para o controle judicial da 

omissão. O recurso constitucional – Verfassungsbeschwerde – constitui, na esfera do 

Bundesverfassungsgericht, o único instrumento processual autônomo de que o cidadão dispõe para atacar 

diretamente a omissão do legislador, desde que logre demonstrar eventual ofensa a um dos direitos 

fundamentais. Na maioria dos casos, cuida-se de Verfassungsbeschwerde dirigida contra ato normativo, nos 

casos em que se admite que o legislador satisfez, de forma incompleta, o dever de proteção (Schutzpflicht) 

dimanado de um ou de outro direito fundamental. A maioria dos casos refere-se, porém, não às 

Verfassungsbeschwerde propostas diretamente contra a omissão legislativa, seja ela parcial ou total, mas 

àquelas dirigidas contra decisão da última instância da jurisdição ordinária (chamadas Urteils-

Verfassungsbeschwerde). A Urteil-Verfassungsbeschwerde cumpre, em determinada medida, função 

semelhante à do nosso recurso extraordinário pertinente à ofensa constitucional, podendo ser interposta nos 

casos de lesão aos direitos fundamentais mediante erro do juiz ou Tribunal na interpretação e aplicação do 

direito” (“Novos Aspectos do Controle de Constitucionalidade Brasileiro”, p. 19-20, nota de rodapé 34). 

Ainda sobre a Verfassungsbeschwerde, cf. TROCKER, Processo civile e costituzione: problemi di diritto 

tedesco e italiano, esp. p. 148-154; TUCCI-TUCCI, Constituição de 1988 e processo: regramentos e garantias 

constitucionais do processo, n. 22, p. 151-152. 

139 “Não se consegue identificar no Direito comparado a fonte de inspiração do legislador 

constituinte, embora medidas com o mesmo nome possam ser encontradas, por exemplo, no Direito inglês e 

no Direito italiano” (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, Curso de direito constitucional, cap. 34, p. 314). 

No mesmo sentido, comparando com os direitos norte-americano, inglês, italiano, francês, alemão e 

português, cf. CARLOS AUGUSTO ALCÂNTARA MACHADO (Mandado de injunção: um instrumento de 

efetividade da Constituição, esp. n. 2.7, p. 59). Ainda no mesmo sentido, cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de 

injunção, p. 19 e 31 e segs.; HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Mandado de injunção”, p. 425; SÉRGIO 

BERMUDES, “O mandado de injunção”, p. 22-23; ELIVAL DA SILVA RAMOS, Controle de constitucionalidade 

no Brasil: perspectivas de evolução, n. 36, p. 311 e 431-432; PIOVESAN-CHADDAD, “Mandado de injunção: 

desafios e perspectivas”, p. 411-412; BOTELHO DE MESQUITA, “Anteprojeto de lei que dispõe sobre o 

mandado de injunção”, p. 126; EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR, “Mandado de injunção: duas décadas de 

vigência de uma garantia constitucional”, p. 13; HELEN ORTOLANI, Mandado de injunção: o desenvolvimento 

do Instituto, p. 49-50; CELSO RIBEIRO BASTOS, Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988, v. 2, p. 356-357; ODYR PORTO, “Mandado de injunção (algumas notas para o debate)”, 

p. 13. Em sentido contrário, JOSÉ AFONSO DA SILVA entende que a injunction norte-americana “cobre um 

espectro de tipos de ofensas ou de condutas ofensivas a direitos mais amplo do que o nosso mandado de 

injunção. Mas uma das áreas desse espectro – aquela referente à tutela de direitos e franquias constitucionais 

– corresponde ao objeto fundamental do nosso remédio. Aí é que, com certeza, o nosso constituinte foi 

buscar inspiração para instituí-lo no Brasil” (Mandado de injunção e habeas data, p. 14). Ainda em sentido 

contrário, cf. RICARDO LOBO TORRES, “O mandado de injunção, o processo constitucional e os direitos 

fundamentais”, p. 557, 568 e 569. 

140 Nas palavras dos citados professores portugueses, “o intérprete da Constituição deve adoptar 

fundamentalmente uma perspectiva objectivista, sendo de relevo secundário, nas questões de intepretação 

constitucional a utilização dos materiais históricos eventualmente reveladores do ‘espírito do legislador’ e da 

vontade real ou hipotética do legislador constituinte” (Fundamentos da Constituição, p. 52). Em sentido 

semelhante, CARLOS MAXIMILIANO também faz sérias ressalvas à interpretação que se funda exclusivamente 

no elemento histórico (Hermenêutica e aplicação do direito, n. 23-37, p. 18-33). 
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subjacente a cada norma, isto é, do tipo de questões a que procurou dar solução”. 141 Feito 

esse esclarecimento, cumpre dizer que – antes mesmo da instalação da Assembleia 

Nacional Constituinte de 1987-88 – já se notava uma preocupação na comunidade 

jurídica com a criação de instrumentos processuais de controle da omissão 

inconstitucional. 142 Nesse cenário, o importante anteprojeto constitucional da “Comissão 

Afonso Arinos” 143-144 previa os seguintes mecanismos para lidar com a inércia legislativa: 

                                                 

141 Fundamentos da Constituição, p. 52, nota de rodapé 10. 

142 ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ, por exemplo, escreveu artigo doutrinário propondo uma 

série de mecanismos para controlar a inconstitucionalidade por omissão (“Inconstitucionalidade por omissão: 

uma proposta para a Constituinte”, esp. p. 53-62). Em sentido semelhante, EROS GRAU apresentou – perante o 

V Congresso Brasileiro de Direito Constitucional, realizado em 1984 – algumas propostas para combater a 

omissão inconstitucional (“A Constituição brasileira e as normas programáticas”, esp. p. 47). V. tb., infra, 

nota de rodapé n. 162. 

143 “Após a eleição e antes da posse que não viria a ocorrer, Tancredo Neves havia anunciado o 

propósito de designar uma comissão formada por personalidades de diversas áreas de atuação para elaborar 

um anteprojeto de Constituição a ser encaminhado à Assembleia Constituinte. A despeito da morte do 

Presidente eleito, José Sarney instalou a comissão, integrada por cinquenta membros, sob a Presidência do 

jurista Afonso Arinos de Mello Franco. A ‘Comissão Arinos’ produziu um texto com muitos aspectos 

positivos, que poderia ter servido como um bom ponto de partida para os trabalhos constituintes” (LUÍS 

ROBERTO BARROSO, “Vinte anos da Constituição brasileira de 1988: o Estado a que chegamos”, p. 192-193). 

Todavia, “ainda que não tenha sido formalmente encaminhado à Constituinte, para servir de subsídio, como 

inicialmente previsto por Tancredo Neves, o anteprojeto da Comissão não foi esquecido. Das mais variadas 

formas ele circulava nos bastidores do Congresso. Informalmente, partes significativas do seu texto foram 

copiadas por constituintes, o que levou o deputado Manoel Moreira, do PMDB paulista, a observar: ‘No 

lugar de plagiar, vamos examinar logo o original’. Algum tempo depois, ainda que dividido em partes, o 

anteprojeto foi apresentado como sugestão à Mesa da Constituinte. O Senador Afonso Arinos, eleito para a 

presidência da Comissão de Sistematização, tinha dúvidas acerca da oportunidade de apresentar formalmente 

o anteprojeto, pois temia que seu gesto fosse interpretado como uma limitação à soberania dos constituintes. 

Entretanto, no dia 24 de abril de 1987, o Senador recebeu um telefonema do Deputado Ulysses Guimarães, 

Presidente da Constituinte, solicitando que apresentasse a proposta dos notáveis à Mesa da Assembléia. A 

partir daí, deputados e senadores passaram a contar com o texto do anteprojeto da Comissão Arinos” (GISELE 

CITTADINO, Pluralismo, direito e justiça distributiva, p. 42). Registre-se, ainda, que o nome oficial da 

“Comissão Afonso Arinos” era Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, conforme dispunha o art. 1º 

do Decreto que a instituiu (Dec. 91.450, de 18.7.85). 

144 Conforme GISELE CITTADINO, a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais tomou por 

base, especialmente no que se refere ao controle judicial de constitucionalidade, o anteprojeto de 

Constituição elaborado por JOSÉ AFONSO DA SILVA, cujo artigo 40 tinha a seguinte redação: “1. As normas 

que definem os direitos, liberdades, garantias e prerrogativas têm eficácia imediata; (...) 3. Na falta de leis, 

decretos ou atos necessários à aplicação dessas normas, o juiz ou tribunal competente para o julgamento 

suprirá a lacuna, à luz dos princípios fundamentais da Constituição e das Declarações Internacionais de 

Direitos que o País seja signatário, recorrendo de ofício, sem efeito suspensivo, para o Tribunal 

Constitucional; 4. Os suprimentos normativos deduzidos em última instância, na forma do parágrafo anterior, 

terão vigência de lei até que o órgão competente os revogue por substituição” (Pluralismo, direito e justiça 

distributiva, p. 35-37). 
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“Art. 10. Os direitos e garantias constantes desta Constituição têm 

aplicação imediata. § 1º Na falta ou omissão da lei o juiz decidirá o caso de 

modo a atingir os fins da norma constitucional. § 2º Verificando-se a 

inexistência ou omissão da lei, que inviabilize a plenitude da eficácia de 

direitos e garantias assegurados nesta Constituição, o Supremo Tribunal 

Federal recomendará ao Poder competente a edição da norma que venha a 

suprir a falta”. 145 

Também o anteprojeto elaborado por FÁBIO KONDER 

COMPARATO ocupava-se do tema da inércia legislativa, em especial no seguinte 

dispositivo: 

“Art. 251. Se as leis complementares, necessárias à aplicação dos 

dispositivos desta Constituição, não forem editadas dentro de três anos de 

sua promulgação, o Ministério Público ou qualquer interessado poderá pedir 

ao Poder Judiciário a aplicação direta desses dispositivos constitucionais aos 

casos concretos. Parágrafo único. A decisão judicial, que complementará as 

normas constitucionais invocadas pelo autor da demanda, terá efeito de 

coisa julgada nos limites das questões decididas”. 146 

Na explicação de seu anteprojeto, COMPARATO mencionou 

que a sua ideia de controlar judicialmente a inconstitucionalidade por omissão foi inspirada 

na Constituição portuguesa de 1976 (com a revisão de 1982). No entanto, o referido autor 

não deixou de tecer críticas a dois pontos cruciais do modelo lusitano, relativos à: (i) 

limitação da legitimidade ad causam a alguns poucos órgãos estatais; e (ii) reduzida 

eficácia da decisão proferida pelo Tribunal Constitucional. 147 Assim, ao franquear a 

iniciativa da medida a “qualquer interessado” e conferir maior efetividade ao 

enfrentamento judicial da inércia legislativa, COMPARATO acabou propondo um 

mecanismo muito mais parecido com o ulteriormente criado mandado de injunção do que 

com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 

                                                 

145 Diário Oficial da União, de 29.9.1986, p. 5, Suplemento especial ao n. 185 (Seção 1). 

146 Muda Brasil! Uma Constituição para o desenvolvimento democrático, p. 150. 

147 Muda Brasil! Uma Constituição para o desenvolvimento democrático, p. 19-20. Cf. tb. op. cit., 

p. 28 e 69. 
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Como se sabe, porém, os constituintes começaram os 

trabalhos, no dia 1º de fevereiro de 1987, sem tomarem por base nenhum texto 

preliminar. 148 Não obstante isso, como reflexo natural da preocupação da comunidade 

jurídica com o tema da omissão inconstitucional, os membros da Assembleia Nacional 

Constituinte tiveram sempre presente a ideia de instituir meios que garantissem a força 

normativa da Constituição. 149 

Os trabalhos foram, então, inicialmente organizados em oito 

comissões temáticas, divididas em 24 subcomissões (três subcomissões para cada 

comissão), as quais receberam diversas sugestões de dispositivos para a nova 

Constituição. 150 No que se refere ao tema deste trabalho, destacam-se duas sugestões 

pioneiras, ambas de autoria conjunta dos constituintes VIRGÍLIO TÁVORA e CARLOS 

VIRGÍLIO e datadas de 27 de março de 1987. A primeira visava à inclusão, “no Capítulo 

dos Direitos e Garantias Constitucionais”, do seguinte artigo: 

“Sempre que se caracterizar a inconstitucionalidade por omissão, 

conceder-se-á ‘mandado de injunção’, observado o rito processual 

estabelecido para o mandado de segurança”. 151 

                                                 

148 “Duas características metodológicas marcaram a Constituinte: o funcionamento concomitante 

com os trabalhos rotineiros do Congresso Nacional e o início do processo em 24 diferentes subcomissões 

temáticas sem nenhum texto básico preliminar, a despeito de, anteriormente à sua instalação, terem sido 

dadas a conhecer inúmeras sugestões de anteprojetos de constituição, como foram o Anteprojeto 

Constitucional (da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, Decreto 91.450/85), o de Fábio Konder 

Comparato, o de Henry Macksoud, entre outros” (MAURO MÁRCIO OLIVEIRA, Fontes de informações sobre a 

Assembléia Nacional Constituinte de 1987: quais são, onde buscá-las e como usá-las, p. 12). 

149 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 1, p. 24-25. 

150 Cf. MAURO MÁRCIO OLIVEIRA, Fontes de informações sobre a Assembléia Nacional Constituinte 

de 1987: quais são, onde buscá-las e como usá-las, p. 12 e segs. 

151 Essa proposta tinha a seguinte justificação: “Visando a efetivar a produção de direitos públicos 

subjetivos criados, de forma genérica, pela Constituição, os quais se não implementados pelos poderes 

constituídos, mediante a edição de atos e normas integrativas da Carta Magna, ensejarão a 

inconstitucionalidade por omissão, submetemos à apreciação da Comissão Temática pertinente a previsão 

normativa do instituto processual que denominamos ‘mandado de injunção’, como garantia constitucional. 

Tivemos a oportunidade de, através de sugestão de norma constitucional, a ser enviada a outra Comissão 

Temática tendo em vista o capítulo no qual foi inserido o artigo, caracterizar o que venha a ser a 

‘inconstitucionalidade por omissão’. De conformidade com a nossa previsão normativa dar-se-á a 

inconstitucionalidade por omissão sempre que qualquer um dos poderes constituídos (Legislativo, Executivo 

ou Judiciário) deixar de expedir o ato ou a norma que, implementando o texto constitucional, concretizará o 

direito genericamente neste previsto” (Sugestão n. 155-4, publicada no Diário da Assembléia Nacional 

Constituinte, de 29.4.1987, p. 99, Suplemento ao n. 51). 
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Já a outra sugestão propunha a inclusão, nas “Disposições 

Gerais e Transitórias”, do seguinte dispositivo: 

“A não edição de atos ou normas pelos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, visando a implementar esta Constituição, implica a 

inconstitucionalidade por omissão”. 152 

Consigne-se, ainda, que essa última sugestão foi inspirada no 

art. 283 da Constituição de Portugal, conforme consta de sua própria justificativa. 153 Note-

se, por fim, que as disposições sugeridas complementam-se da seguinte forma: a inércia do 

Poder Público em implementar a Constituição configura inconstitucionalidade por 

omissão, a qual pode ser suprida por meio de mandado de injunção. Trata-se da primeira 

proposta, de que se tem registro na Assembleia Constituinte, de criação do mandado de 

injunção. 

Em seguida, poucos dias depois, o constituinte RUY BACELAR 

também apresentou uma proposta de dispositivo instituindo o mandado de injunção, com a 

seguinte redação: 

“Os direitos conferidos por esta Constituição e que dependam da lei 

ou de providências do Estado serão assegurados por ‘mandado de injunção’, 

no caso de omissão do Poder Público. Parágrafo único. O ‘mandado de 

injunção’ terá o mesmo rito processual estabelecido para o ‘mandado de 

segurança’”. 154 

Essas sugestões foram bem recebidas nas subcomissões, em 

especial na “dos Direitos e Garantias Individuais”, cujo anteprojeto do relator, DARCY 

POZZA, previa que: 

                                                 

152 Sugestão n. 156-2, publicada no Diário da Assembléia Nacional Constituinte, de 29.4.1987, 

p. 99, Suplemento ao n. 51. 

153 Sugestão n. 156-2, publicada no Diário da Assembléia Nacional Constituinte, de 29.4.1987, 

p. 99-100, Suplemento ao n. 51. 

154 Sugestão n. 367-1, publicada no Diário da Assembléia Nacional Constituinte, de 29.4.1987, 

p. 158, Suplemento ao n. 51. Em sua justificação, RUY BACELAR disse que o mandado de injunção deveria 

ser “o instituto capaz de garantir o direito do indivíduo contra a omissão do Estado” (Diário da Assembléia 

Nacional Constituinte, de 29.4.1987, p. 159, Suplemento ao n. 51). 
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“Os direitos e garantias constantes desta Constituição têm aplicação 

imediata. Conceder-se-á mandado de injunção, para garantir direito nela 

assegurado, não aplicado em razão da ausência de norma regulamentadora, 

podendo ser requerido em qualquer Juízo ou Tribunal”. 155 

Após a apresentação de emendas, 156 o anteprojeto foi 

aprovado na referida subcomissão com os seguintes dispositivos:  

“Os direitos e garantias constantes desta Constituição têm aplicação 

imediata”; e  

“Conceder-se-á mandado de injunção, observado o rito processual 

estabelecido para o mandado de segurança, a fim de garantir direito 

assegurado nesta Constituição, não aplicado em razão da ausência de norma 

regulamentadora, podendo ser requerido em qualquer Juízo ou Tribunal, 

observadas as regras de competência da Lei Processual”. 

É importante registrar que outras subcomissões também se 

ocuparam do tema da inconstitucionalidade por omissão, tais como a “dos Direitos 

Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias” 157 e a “da Educação, Cultura e Esportes”. 158 

                                                 

155 No relatório, assinado em 11 de maio de 1987, DARCY POZZA consigna que incluiu “o mandado 

de injunção, visando permitir que a letra constitucional, à falta de Lei Complementar ou Ordinária que a 

regulamente, se torne realmente auto-aplicável”. 

156 Deve-se ressaltar a emenda n. 214 de VIRGÍLIO TÁVORA propondo que o rito do mandado de 

injunção fosse o mesmo já estabelecido para o mandado de segurança. Merece destaque ainda a emenda 

substitutiva n. 297 do constituinte MICHEL TEMER, que propôs a seguinte redação para o dispositivo: “Todos 

os princípios e normas constitucionais são de exigibilidade imediata, cabendo a qualquer beneficiário de suas 

disposições ou à respectiva entidade de classe propor mandado de injunção para que sejam asseguradas no 

caso concreto. Seu objeto será a anulação do ato que contraria a disposição constitucional ou o suprimento da 

omissão em efetivá-la, ainda que devida à ausência de norma regulamentadora, caso em que o Poder 

Judiciário decidirá a lide pela aplicação analógica da legislação estrangeira, dos princípios gerais de direito e 

do ideal de justiça extraído da sistemática constitucional”. 

157 No anteprojeto aprovado na citada subcomissão, havia o seguinte dispositivo: “Art. 3º O povo 

exerce a Soberania: (...) VII – pelo mandado de garantia social por inexistência ou omissão da norma, ato 

jurisdicional ou administrativo”. Nesse anteprojeto, outros artigos também tratavam da inconstitucionalidade 

por omissão e do “mandado de garantia social”, tais como o 7º, o 8º e o 40. A expressão “mandado de 

garantia social” foi sugerida pelo constituinte GASTONE RIGHI na 3º reunião ordinária da “Subcomissão dos 

Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias”, realizada em 22.4.1987 (Diário da Assembléia 

Nacional Constituinte, de 20.5.1987, p. 5-6, Suplemento ao n. 62); ulteriormente, tal expressão foi utilizada 

na emenda n. 18, apresentada pelo constituinte HUMBERTO LUCENA ao anteprojeto do relator da referida 

subcomissão. 

158 No anteprojeto aprovado na citada subcomissão, previa-se que “o acesso de todos os brasileiros à 

educação obrigatória e gratuita é direito público subjetivo, acionável contra o Estado mediante o mandado de 
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Encerrados os trabalhos nas subcomissões, os anteprojetos foram encaminhados para as 

respectivas comissões.  

A discussão em torno do tema da inconstitucionalidade por 

omissão concentrou-se principalmente na Comissão da Soberania e dos Direitos e 

Garantias do Homem e da Mulher. 159-160 Depois da apresentação das emendas aos 

anteprojetos aprovados nas subcomissões, 161 o relator JOSÉ PAULO BISOL encaminhou à 

referida comissão o seu anteprojeto, o qual – tal como ocorreu desde os primeiros trabalhos 

da Assembleia Constituinte – também previa a figura do mandado de injunção (arts. 30, 

IV, 34 e 49, §§ 1º e 2º). Novas emendas foram sugeridas 162 e, em seguida, o anteprojeto 

                                                                                                                                                    

injunção”. A parte final desse dispositivo acabou não sendo reproduzida no texto definitivo da Constituição 

Federal, pois percebeu-se a desnecessidade do mandado de injunção para fazer valer norma de eficácia plena, 

tal como a do acesso à educação. Esse acerto, todavia, ocorreu apenas na “Comissão de Sistematização”, com 

a apresentação do segundo substitutivo do relator. 

A propósito da eficácia plena e aplicabilidade imediata da garantia constitucional do acesso ao 

ensino fundamental, obrigatório e gratuito, cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Curso de direito constitucional 

positivo, p. 302. 

159 Essa Comissão englobava, além da “Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações 

Internacionais”, as já referidas “Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias” e 

“Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais”. 

160 Consigne-se, contudo, que outras Comissões também trataram da inconstitucionalidade por 

omissão, tal como a “da Organização dos Poderes e Sistema de Governo”, cujo anteprojeto, por exemplo, 

previa o suprimento da omissão inconstitucional supletivamente pelo Supremo Tribunal Federal (§§ 2º e 3º 

do art. 103). Note-se aqui, mais uma vez, a vontade dos constituintes – de uma forma geral – de estabelecer 

uma atuação positiva do Judiciário diante da inércia de outros Poderes. 

161 Nessa fase, destacam-se duas novas emendas: (i) a emenda n. 247, da constituinte ANNA MARIA 

RATTES, que – equivocadamente – buscava estender o cabimento do mandado de injunção para os direitos 

constitucionais previstos em normas de eficácia contida; e (ii) a emenda n. 264, do constituinte JOSÉ IGNÁCIO 

FERREIRA, que – entre outras providências – fixava sanções para a inconstitucionalidade por omissão, 

inclusive “a revogação popular de mandatos legislativos e o crime de responsabilidade da autoridade 

administrativa”. Essa última emenda, nas palavras do seu citado autor, inspirou-se “em trabalho do Grupo 

constituído na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, que nos foi encaminhado pela Profª Ada 

Pellegrini Grinover, e na tese do Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Luís Roberto Barroso, 

aprovada no XIII Congresso Nacional de Procuradores”. No entanto, nenhuma das duas emendas foi acolhida 

pela Comissão. 

162 Vale uma nota a respeito da emenda n. 210, do constituinte LÚCIO ALCÂNTARA. Segundo consta 

de sua justificação, essa emenda reproduz anterior sugestão – de mesma autoria – à Proposta de Emenda 

Constitucional n. 11, de 1984, à Constituição então vigente. Nas palavras de seu autor, tal sugestão teria 

consubstanciado “a primeira iniciativa, entre nós, de consagração do instituto da inconstitucionalidade por 

omissão”. O seu texto era o seguinte: “Na impossibilidade de cumprir ou fazer cumprir mandamento 

constitucional, em razão da inexistência ou omissão das normas legislativas necessárias a dar-lhe execução, o 

Poder Judiciário, em cada caso, deverá supri-las, de forma a torná-lo imediatamente aplicável”. Três anos 

depois, o então constituinte LÚCIO ALCÂNTARA, por sugestão de EROS ROBERTO GRAU e a fim de viabilizar 

“o suprimento da omissão legislativa em termos gerais – e não para cada caso”, propôs o mesmo texto, mas 

acrescido do seguinte parágrafo único: “Nesta hipótese, qualquer cidadão ou entidade da sociedade civil, 
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foi aprovado na “Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da 

Mulher”. Em relação ao anteprojeto da “Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais” 

e no que concerne ao tema objeto deste trabalho, a aludida Comissão manteve a 

competência de “qualquer Juízo ou Tribunal, observadas as regras da lei processual”, para 

processar e julgar o mandado de injunção (art. 30); 163 todavia, ela decidiu alterar a redação 

da hipótese de cabimento do mandado de injunção, que ficou mais parecida com a que veio 

a ser promulgada com a nova Constituição. In verbis: 

“Art. 34. Conceder-se-á mandado de injunção, observado o rito 

processual do mandado de segurança, sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania do 

povo e à cidadania”. 

Instalou-se, em seguida, a Comissão de Sistematização para 

organizar e consolidar os anteprojetos das comissões temáticas em um único documento. 

No anteprojeto do relator, manteve-se a redação do acima transcrito art. 34 do anteprojeto 

da “Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher”, referente 

ao mandado de injunção (art. 37), bem como a competência de “qualquer Juízo ou 

Tribunal” para julgá-lo (parágrafo único do art. 33). Também merecem uma observação os 

dispositivos que previam o suprimento da omissão inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão (§§ 2º e 3º do 

art. 207), 164-165 reforçando a tese de que a vontade predominante na Assembleia 

                                                                                                                                                    

constituída na forma da lei, poderá requerer ao Supremo Tribunal Federal o suprimento das normas 

inexistentes ou omitidas. A decisão completará o mandamento constitucional, sob forma articulada, e terá 

validade como lei a partir de cento e vinte dias de sua publicação e comunicação à autoridade competente, se 

nesse prazo não vier a ser regulamentado o mandamento”. 

163 “Art. 30. A inviolabilidade absoluta dos direitos e liberdades da pessoa e das prerrogativas 

inerentes à nacionalidade, à soberania do povo e à cidadania, é garantida: (...) IV – pelo mandado de 

injunção; (...) Parágrafo único – Qualquer Juízo ou Tribunal, observadas as regras da lei processual, é 

competente para conhecer, processar e julgar as garantias constitucionais”. 

164 Art. 207: “§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão, de medida para tornar efetiva 

norma constitucional, será assinado prazo ao órgão do poder competente, para a adoção das providências 

necessárias, sob pena de responsabilidade e suprimento pelo Supremo Tribunal Federal. § 3º Decorrido o 

prazo aludido no parágrafo anterior sem que seja sanada a omissão, poderá o Supremo Tribunal Federal 

editar resolução, a qual, com força de lei, vigerá supletivamente”. 

165 Essa ideia estivera presente no anteprojeto da “Comissão da Organização dos Poderes e Sistema 

de Governo” (§§ 2º e 3º do art. 103). 
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Constituinte era a de estabelecer uma atuação positiva do Judiciário diante da inércia de 

outros Poderes. 

Dentre as emendas apresentadas ao anteprojeto do relator da 

“Comissão de Sistematização”, destaca-se a que propunha a adoção do termo mandado de 

concretização, em vez de “mandado de injunção”. Conforme a pertinente justificativa do 

constituinte LAVOISIER MAIA, “a expressão mandado de concretização manifesta, de modo 

claro, a ratio e a mens legis, pois demonstra que a intenção do constituinte foi criar um 

dispositivo constitucional capaz de implementar a norma, retirando-a do campo da 

omissão”. 166 Entretanto, muito embora a locução sugerida fosse didaticamente melhor do 

que a expressão “mandado de injunção”, a opção por essa última não teve o condão de 

alterar a substância, a eficácia, nem a finalidade do remédio constitucional proposto. Isso, 

aliás, restou reconhecido pelo próprio relator-geral, BERNARDO CABRAL, ao emitir parecer 

pela rejeição da mesma sugestão, por ocasião da sua apresentação em Plenário. 167 

A “Comissão de Sistematização” apresentou, em seguida, um 

projeto de Constituição sem nenhuma alteração relevante nas disposições relativas ao 

mandado de injunção, em comparação com o seu anteprojeto. Sobreveio, então, o primeiro 

substitutivo do relator, também sem nenhuma modificação importante quanto à referida 

garantia. Já na tramitação em Plenário, várias emendas foram oferecidas ao substitutivo. 

Novamente surgiu uma proposta de alteração da denominação do instituto, dessa vez para 

mandado de integração. ALOYSIO CHAVES, autor da emenda n. 24.218, justificou-a com 

dois argumentos. Primeiro, a locução “mandado de injunção” seria redundante. Segundo, 

como a finalidade do remédio a ser criado seria a de proporcionar decisão judicial de 

caráter normativo que preenchesse uma lacuna do ordenamento infraconstitucional, a 

                                                 

166 Ainda segundo a referida justificativa, “o termo ‘injunção’ provém do inglês americanizado 

‘injunction’ e não reflete, para nós, a mesma significação do direito anglo-saxônico. Em sendo assim, é mais 

oportuno e conveniente substituir a palavra ‘injunção’ por ‘concretização’, à vista de ser mais inteligível para 

o povo o significado desse último vocábulo” (emenda n. 3.754). Essa mesma emenda foi reapresentada – 

sucessivamente sob os n. 3.530, 25.864 e 510 – outras vezes no decorrer dos trabalhos da Assembleia 

Constituinte, sem – contudo – obter qualquer êxito. 

167 O relator-geral da “Comissão de Sistematização” justificou o parecer pela rejeição da emenda 

n. 510, sob o fundamento de que a denominação proposta não é “mais adequada que mandado de injunção, 

aliás já consagrada no transcorrer dos trabalhos constituintes e conhecida da sociedade”. Disse ainda que a 

opção pela denominação “mandado de injunção”, em vez de “mandado de concretização”, “em nada altera o 

regime jurídico do instituto”. 
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atividade jurisdicional correspondente seria desempenhada mediante a “integração 

interpretativa e aplicativa do direito positivo”. 

O relator-geral da “Comissão de Sistematização” apresentou 

ainda um segundo substitutivo, o qual – por sua vez – continha modificações na disciplina 

do mandado de injunção. Nesse sentido, o seu art. 5º, § 47, previa que: 

“Conceder-se-á mandado de injunção, observado o rito processual 

previsto em lei complementar, sempre que a falta de norma regulamentadora 

torne inviável o exercício das liberdades constitucionais e das prerrogativas 

inerentes à nacionalidade, à soberania do povo e à cidadania”. 

Tal texto reduzia a eficácia do mandado de injunção em dois 

aspectos. Além de instituir a referida garantia em uma norma de eficácia limitada, 

passando ela própria a depender de regulamentação para poder ser aplicada, o segundo 

substitutivo restringia o objeto do mandado de injunção, ao suprimir o vocábulo “direitos” 

da sua hipótese de cabimento. Todavia, esses retrocessos foram ulteriormente corrigidos, 

como se verá mais adiante. 

No subsequente substitutivo apresentado pela “Comissão de 

Sistematização”, bem como no assim denominado Projeto de Constituição (A), que viria a 

ser discutido e votado em primeiro turno pelo Plenário da Assembleia Nacional 

Constituinte, o dispositivo em comento sofreu apenas uma pequena alteração: empregou-se 

a expressão “na forma da lei”, em vez de “observado o rito processual previsto em lei 

complementar”. Assim, a eficácia e aplicabilidade do mandado de injunção passariam a 

depender da edição de uma lei qualquer, e não mais necessariamente de uma lei 

complementar. Ainda no que tange ao Projeto de Constituição (A), merece registro a 

emenda n. 1.513 do então constituinte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, reintroduzindo a 

palavra “direitos” no dispositivo que previa o mandado de injunção, a fim de restabelecer 

“a amplitude desejável desse instrumento”, conforme consta da sua justificação. 

Após a apresentação das emendas e a deliberação em 

primeiro turno, sobreveio o Projeto de Constituição (B), que viria a ser discutido e votado 

em segundo turno pelo Plenário. Esse projeto corrigiu os aludidos retrocessos que se 

desenhavam no dispositivo instituidor do mandado de injunção, o qual finalmente passou a 
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ter a redação que veio a ser promulgada com a nova Constituição Federal. Nesse sentido, 

nos termos do art. 5º, LXXII, do referido projeto: 

“conceder-se-á mandado de injunção 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”. 

Evidentemente, a exigência de edição de lei 

infraconstitucional para viabilizar a utilização do mandado de injunção seria bastante 

incoerente, na medida em que tal instrumento foi criado justamente para conferir imediata 

aplicação a direitos constitucionais previstos em normas de eficácia limitada. Assim, caso 

não tivesse sido extirpada a expressão “na forma da lei” do citado dispositivo, poder-se-ia 

chegar ao contrassenso de se defender a necessidade de impetrar um mandado de injunção 

para tornar possível o exercício do direito de ajuizar mandados de injunção. 168-169 Além 

disso, o Projeto de Constituição (B) acertou também ao reintroduzir o vocábulo “direitos”, 

ao lado da expressão “e liberdades constitucionais”, deixando explícito que o objeto do 

mandado de injunção abrange – em princípio – todas as normas constitucionais. 

Antes da votação do Projeto de Constituição (B), foram 

apresentadas mais emendas, muitas das quais diziam respeito ao novíssimo mandado de 

injunção. Duas delas ainda foram determinantes das regras de competência para processar 

e julgar a referida garantia constitucional, conforme se verá oportunamente (infra, n. 16). 

Como resultado da votação em segundo turno, sobrevieram – basicamente para ajustes de 

redação – os Projetos de Constituição (C) e (D). Este último tornou-se, enfim, o texto da 

Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988. 

No encerramento deste relato histórico, convém fazer 

algumas observações conclusivas do presente tópico. É muito provável que o constituinte 

brasileiro tenha se inspirado mesmo na injunction anglo-americana ao escolher o nome 

“mandado de injunção”, mas as semelhanças entre os dois institutos param por aí. Assim, 

                                                 

168 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 1, p. 28. 

169 Inobstante a autoaplicabilidade do mandado de injunção, registra-se a importância da edição de 

lei específica para dissipar as várias dúvidas que cercam a aplicação desse remédio processual. 
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em razão da ausência de precedentes do mandado de injunção no direito estrangeiro e no 

ordenamento brasileiro anterior a 1988, 170 o estudo dos trabalhos preparatórios da 

Constituição mostrou-se imprescindível na delimitação do campo problemático subjacente 

a esse remédio processual. 

A preocupação com a força normativa da Constituição, 171 

especialmente diante da inércia legislativa, já se fazia presente nos debates jurídicos antes 

mesmo da instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Os principais anteprojetos 

constitucionais continham mecanismos processuais para controlar a omissão 

inconstitucional. No entanto, a proposta de criação do mandado de injunção – com esse 

nome e, principalmente, os contornos gerais que lhe deu a Constituição de 1988 – só surgiu 

mesmo no decorrer do processo constituinte. 

Desde a primeira sugestão de criação do mandado de 

injunção até a promulgação da Constituição em 1988, houve várias referências a esse 

instituto nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Relativamente ao conjunto de 

emendas sobre o mandado de injunção, foram poucas as que sugeriram a exclusão do 

dispositivo que viria a instituí-lo; além disso, nenhuma das emendas supressivas chegou a 

lograr qualquer êxito, seja no Plenário ou até mesmo nas comissões. 172 O mandado de 

injunção foi, portanto, fruto da vontade da maioria dos constituintes de conferir máxima 

                                                 

170 Corrobora a afirmação de que o mandado de injunção é uma típica inovação brasileira o fato de 

os constituintes declararem – em várias oportunidades – que se tratava de um instituto realmente novo (v., 

por exemplo, o parecer do relator-geral, BERNARDO CABRAL, citado na nota de rodapé n. 172, infra). 

171 Na lição de KONRAD HESSE, a Constituição adquire força normativa na medida em que ela logra 

ordenar e conformar, de modo eficaz, a realidade sócio-política do Estado (A força normativa da 

Constituição, esp. p. 15, 16 e 24). 

172 Exemplos de emendas supressivas do mandado de injunção: n. 162 e n. 164 ao anteprojeto do 

relator da “Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher” (ambas do 

constituinte JOSÉ CARLOS GRECCO); n. 417 (constituinte JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS) e n. 3.146 

(constituinte JOSÉ MENDONÇA DE MORAIS) ao anteprojeto do relator da “Comissão de Sistematização”; 

n. 15.698 ao projeto de Constituição da “Comissão de Sistematização” (constituinte BASÍLIO VILLANI); 

n. 444 ao Projeto de Constituição (B) (constituinte JOÃO CASTELO). Especificamente quanto a esta última 

emenda, merece transcrição o respectivo parecer do relator-geral, constituinte BERNARDO CABRAL: “Entre 

as mais significativas inovações que caracterizam o texto constitucional ora em elaboração, ganha expressão 

o instituto do mandado de injunção, regulado no inciso LXXII do art. 5º, cujo conteúdo e redação emergiu de 

estudos, ponderações e discussões demoradas, amplas, abrangentes e profundas. Creio que acolher emendas 

eliminando o instituto ou que alterem o texto aprovado em primeiro turno, para restringir seu alcance, não se 

amolda ao pensamento da maioria. Por isso, sou pela rejeição da presente emenda”. 
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efetividade à Constituição, inclusive criando mecanismos processuais que fizessem frente à 

omissão inconstitucional. 173 

Acerca dos contornos gerais do mandado de injunção, 

percebe-se que eles se mantiveram uniformes, desde o primeiro anteprojeto apresentado na 

“Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais”. O mesmo, entretanto, não é possível 

dizer a respeito das regras de competência para processar e julgar o mandado de injunção, 

já que elas sofreram muitas alterações ao longo de todo o processo constituinte. Além 

disso, e ainda de modo geral, muitas propostas deixaram expressa a ideia de que o 

Judiciário deveria atuar positiva e supletivamente em face da inércia dos demais 

Poderes. 174 

Por fim, uma constatação: apesar de os constituintes terem 

demonstrado coragem e criatividade na previsão do mandado de injunção, faltou alguma 

dose de clareza ao dispositivo que o instituiu, especialmente quanto ao objeto e à eficácia 

desse remédio processual. 

 

 

11 - PREVISÃO NORMATIVA, NATUREZA JURÍDICA E OBJETO 

 

O mandado de injunção foi instituído pelo lacônico 

inc. LXXI do art. 5º da Constituição Federal, nestes termos: 

 “conceder-se-á mandado de injunção 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”. 

                                                 

173 As propostas e os debates citados neste tópico respondiam – nas palavras de JOSÉ AFONSO DA 

SILVA – “a uma constante preocupação dos constituintes: aparelhar meios para a eficácia imediata das 

normas constitucionais e, por isso, se revelam de transcendental importância para a compreensão do 

significado do remédio acolhido no art. 5º, LXXI, da Constituição” (Mandado de injunção e habeas data, 

p. 17). 

174 V., por exemplo, os §§ 2º e 3º do art. 103 do anteprojeto da “Comissão da Organização dos 

Poderes e Sistema de Governo”, bem como os §§ 2º e 3º do art. 207 do anteprojeto do relator da “Comissão 

de Sistematização”. 
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O constituinte destinou esse remédio ao controle incidental 

da omissão normativa, para tutelar direitos subjetivos constitucionais frustrados pela 

inércia ilegítima do Poder Público. 175 De fato, embora a Constituição Federal disponha 

que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” 

(art. 5º, § 1º), ela própria faz depender de legislação ulterior a aplicabilidade de algumas de 

suas normas. Todavia, se o Poder Judiciário for acionado para resolver uma situação 

concreta prevista em uma dessas normas preceptivas não exequíveis por si mesmas, não 

pode ele deixar de aplicá-la, escusando-se na ausência de regulamentação. Nesse sentido, o 

mandado de injunção é justamente o instrumento processual que, correlacionado com o § 

1º do art. 5º, tem o condão de tornar os direitos subjetivos constitucionais exigíveis 

diretamente. 176 

Já quanto ao objeto do mandado de injunção, uma primeira 

questão emerge da simples leitura do texto constitucional: se o cabimento do mandado de 

injunção abrange todos os “direitos e liberdades constitucionais”, qual a razão da cláusula 

“e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”? Não está correta 

a posição doutrinária segundo a qual haveria – na parte final do texto normativo – uma 

cláusula restritiva, que limitaria o cabimento do mandado de injunção apenas e tão-

somente aos direitos diretamente vinculados ao status de nacional ou de cidadão. 177-178 

                                                 

175 Conforme ALEXANDRE DE MORAES, “o mandado de injunção consiste em uma ação 

constitucional de caráter civil e de procedimento especial, que visa suprir uma omissão do Poder Público, no 

intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição 

Federal” (Direito constitucional, n. 5.2, p. 181). 

176 Em sentido semelhante, cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Aplicabilidade das normas constitucionais, 

p. 161; ELIVAL DA SILVA RAMOS, Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução, 

n. 36, p. 313; “Mandado de injunção e separação dos Poderes”, p. 245. 

177 Consigne-se que a soberania mencionada no art. 5º, LXXI, “é a popular (art. 14, da CF), e não a 

do Estado (em face da ordem internacional) ou do Poder Constituinte” (CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, 

A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro, n. 4.2.8.1, p. 367-368). 

178 Para MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “o mandado de injunção não alcança outros direitos, 

por exemplo, os inscritos entre os direitos sociais. Realmente, a parte final – ‘inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania’ – restringe o alcance desse mandado” (Curso de direito constitucional, cap. 34, 

p. 315). No mesmo sentido, cf. RICARDO LOBO TORRES, “O mandado de injunção, o processo constitucional 

e os direitos fundamentais”, esp. p. 559. ARICÊ MOACYR AMARAL SANTOS, embora inclua os direitos sociais 

entre aqueles tuteláveis por mandado de injunção, acaba excluindo muitos outros direitos do seu âmbito de 

proteção. Isso porque, para o referido autor, os direitos abrangidos pelo mandado de injunção são apenas os 

previstos no Título II da Constituição: “direitos individuais, direitos sociais, direitos de nacionalidade, 

direitos políticos e direitos pertinentes à soberania popular” (O mandado de injunção, p. 24). 
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Na realidade, a Constituição incluiu expressamente no objeto do mandado de injunção os 

“direitos e liberdades constitucionais” 179 dependentes de regulamentação, motivo pelo 

qual a parte final do dispositivo serve apenas como reforço da garantia constitucional e 

simples referência exemplificativa. 180-181 

Há também quem enxergue na parte final do citado 

inc. LXXI uma ampliação do objeto do mandado de injunção, que abrangeria – assim – as 

“prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, ainda que não 

diretamente contempladas no texto constitucional”. 182 A rigor, a redação ambígua do 

                                                                                                                                                    

Entretanto, conforme LUÍS ROBERTO BARROSO, esse entendimento restritivo “não corresponde nem 

à história nem à teleologia do remédio jurídico introduzido (...). Aliás, é precisamente no campo dos direitos 

sociais que se registram os principais precedentes de omissão legislativa, em temas como seguro-desemprego 

e participação nos lucros das empresas. Note-se que dificilmente ocorrerá um caso de impetração de 

mandado de injunção para asseguramento de liberdades constitucionais, haja vista que elas se traduzem, 

normalmente, numa abstenção do poder público, ou seja, em hipóteses em que a omissão é o comportamento 

devido. Semelhantemente se passa com as prerrogativas referidas, em sua grande parte regidas por normas de 

eficácia plena, que prescindem de regulamentação” (“Mandado de injunção. Perfil doutrinário e evolução 

jurisprudencial”, p. 3). No mesmo sentido, cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Mandado de injunção e habeas data, 

p. 29. 

179 Convém ressaltar: “são ‘constitucionais’, indiferentemente, os direitos e liberdades de que cogita 

a Constituição Federal e os direitos e liberdades a que se refere a Constituição de qualquer Estado” (TJRJ, 4º 

Grupo de Câmaras Cíveis, MI 6/90, rel. Des. BARBOSA MOREIRA, j. 6.2.91, julgaram procedente, maioria, 

DJ 29.4.91; a citação é do voto do relator). 

180 Cf. CARLOS AUGUSTO ALCÂNTARA MACHADO, Mandado de injunção: um instrumento de 

efetividade da Constituição, n. 4.3, p. 72-74. Com razão, LUÍS ROBERTO BARROSO afirma que, “como não há 

cláusula restritiva, estão abrangidos todos os direitos constitucionais, sejam individuais, coletivos, difusos, 

políticos ou sociais” (“Mandado de injunção. Perfil doutrinário e evolução jurisprudencial”, p. 3). No mesmo 

sentido, cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 3.2.2.3, p. 56; PIOVESAN-CHADDAD, “Mandado de 

injunção: desafios e perspectivas”, p. 413. Essa era a opinião também do então constituinte FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO, conforme se depreende de sua justificativa a emenda apresentada, em plenário, ao 

Projeto de Constituição (A). Em suas palavras, “a expressão introduzida – ‘direitos constitucionais’ – pode 

ser entendida como abrangendo as ‘liberdades’ e as ‘prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania do 

povo e à cidadania’” (emenda n. 1.513). 

181 O Supremo Tribunal Federal entende que podem ser objeto de mandado de injunção todos os 

direitos constitucionais, inclusive aqueles previstos no “Ato das disposições constitucionais transitórias” (v., 

por exemplo, STF, Pleno, MI 283, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 20.3.91, julgaram parcialmente 

procedente, maioria, DJU 14.11.91). 

182 BARBOSA MOREIRA, “Mandado de injunção”, p. 112. O citado professor diz que foi “levado a 

essa reflexão exatamente à vista da referência à cidadania, que implica, naturalmente, alusão aos direitos 

cívicos, inclusive à matéria eleitoral, pela consideração de que, como todos sabemos, muitas vezes há 

necessidade de um ato até emanado do Tribunal Eleitoral para regulamentar, para pormenorizar a disciplina 

de certa matéria que está tratada em termos genéricos numa lei, e não diretamente na Constituição” (op. cit., 

p. 112). No mesmo sentido, cf. SÉRGIO BERMUDES, “O mandado de injunção”, p. 22. Ainda no mesmo 

sentido, RODRIGO MAZZEI também entende que o mandado de injunção pode ter por objeto direito subjetivo 

vinculado a prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, ainda que ele esteja previsto 

apenas em norma infraconstitucional (“Mandado de injunção”, p. 213 e 237). 
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inc. LXXI do art. 5º da Constituição não desautoriza explicitamente essa interpretação 

ampliativa. Não obstante isso, interpretando-se teleológica e sistematicamente o referido 

dispositivo, chega-se à conclusão de que o objeto do mandado de injunção não deve 

mesmo extrapolar o âmbito dos direitos previstos em normas constitucionais. 183 

Mas não é para a tutela de todo e qualquer direito 

constitucional que o mandado de injunção se destina; é necessário também que o seu 

exercício tenha sido inviabilizado em razão de “falta de norma regulamentadora”. 

Valendo-se de critérios utilizados por JORGE MIRANDA para classificar as normas 

constitucionais quanto à respectiva eficácia (supra, n. 4), não há dúvida quanto à 

inadequação do mandado de injunção para tutelar os direitos previstos em normas 

exequíveis por si mesmas. 184-185 Para fazer cumprir direito previsto em norma 

constitucional autoaplicável, o jurisdicionado pode se valer de outros instrumentos 

processuais, tal como o próprio mandado de segurança. 186 Ainda conforme a aludida 

classificação, as normas programáticas também devem ser excluídas do objeto do mandado 

de injunção. Explica-se. 

                                                 

183 Cf. LUIZ FLÁVIO GOMES, “Anotações sobre o mandado de injunção”, p. 40. Em sentido 

semelhante, ALEXANDRE DE MORAES afirma que “o mandado de injunção somente se refere à omissão de 

regulamentação de norma constitucional, jamais de textos normativos internacionais, devidamente 

incorporados, leis editadas pelo legislador ordinário ou mesmo de decretos publicados no exercício do poder 

regulamentador do Chefe do executivo” (Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, 

p. 422). Na jurisprudência: “Não cabe mandado de injunção, ut art. 5º, LXXI, da Constituição, com alegações 

de falta de norma regulamentadora a tornar viável o exercício de direitos previstos em lei complementar” 

(STF, Pleno, MI 296. rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, j. 28.11.91, não conheceram, v.u., DJU 28.2.92). 

184 As “normas preceptivas exequíveis por si mesmas” englobariam, na classificação de JOSÉ 

AFONSO DA SILVA (supra, n. 3), as “normas de eficácia plena” e as “normas de eficácia contida”, ambas de 

aplicabilidade direta e imediata. Assim, são exemplos de normas constitucionais preceptivas exequíveis por 

si mesmas, no direito brasileiro: (i) “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante” (art. 5º, III); e (ii) “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer” (art. 5º, XIII). 

185 Em sentido semelhante, cf. FLÁVIA PIOVESAN, Proteção judicial contra omissões legislativas: 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção, n. 7.1, p. 140; ROBERTO PFEIFFER, 

Mandado de injunção, n. 3.2.1, p. 51; LUÍS ROBERTO BARROSO, O direito constitucional e a efetividade de 

suas normas, p. 258; BOTELHO DE MESQUITA, “Anteprojeto de lei que dispõe sobre o mandado de injunção”, 

p. 121. 

186 Nesse sentido: STF, Pleno, MI 626, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 14.3.01, não conheceram, v.u., 

DJU 18.6.01. Ainda em sentido semelhante, concedendo a segurança para fazer cumprir o direito previsto no 

art. 208, I, da Constituição: “É ilegal e abusivo o indeferimento de matrícula de criança para o ensino 

fundamental, com fulcro em limitação etária para o respectivo acesso, visto que contraria o disposto na 

Constituição Federal” (TJMG, 14ª Câmara Cível, REO em MS 1.0024.10.132643-7/001, rel. Des. ANTÔNIO 

DE PÁDUA, julgaram procedente, j. 20.10.2011, RJM 199/148). 
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As normas programáticas têm por escopo estabelecer 

determinados princípios ou fixar programas de ação para o Poder Público, 187 de modo que 

a sua eficácia positiva resta dependente não só de regulamentação normativa, mas 

especialmente de providências administrativas e materiais. 188 Esse tipo de norma não 

prescreve, detalhadamente, uma conduta exigível; ou seja, dela não resulta um dever 

jurídico correlato a um direito subjetivo, em sua versão positiva. 189-190 Em razão disso, o 

mandado de injunção não tem alcance suficiente para concretizar os fins previstos, por 

exemplo, no dispositivo constitucional segundo o qual o Estado “apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais” (art. 215). Para o cabimento do 

mandado de injunção, portanto, não basta invocar qualquer norma constitucional 

inexequível por si mesma; é necessário que ela atribua ao impetrante um direito subjetivo, 

claramente delineado, cujo exercício esteja inviabilizado única e exclusivamente por conta 

da ausência de regulamentação. 191-192 

                                                 

187 Cf. LUÍS ROBERTO BARROSO, O direito constitucional e a efetividade de suas normas, cap. V, 

p. 114. 

188 Cf. JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, II, n. 61-63, p. 283-290. 

189 Das normas programáticas resultam apenas direitos subjetivos relativos à sua “eficácia de 

vinculação” (v. tópico n. 2, supra). 

190 Cf. LUÍS ROBERTO BARROSO, O direito constitucional e a efetividade de suas normas, cap. V, 

p. 117. Conforme bem observado pelo citado professor fluminense, “o fato de uma regra constitucional 

contemplar determinado direito cujo exercício dependa de legislação integradora não a torna, só por isto, 

programática. Não há identidade possível entre a norma que confere ao trabalhador direito ao ‘seguro 

desemprego’ em caso de desemprego involuntário (CF, art. 7º, II) e a que estatui que a família tem especial 

proteção do Estado (CF, art. 226). No primeiro caso, (...) há uma prestação positiva a exigir-se, 

eventualmente frustrada pela omissão do legislador ordinário. No segundo caso, faltando o Poder Público a 

um comportamento comissivo, nada lhe será exigível, senão que se abstenha de atos que impliquem na 

‘desproteção’ da família” (op. cit., cap. V, p. 118). 

191 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 4.3.3, p. 73-74. Nesse sentido, na lição de 

BEDAQUE, o mandado de injunção “é mecanismo processual adequado à efetivação dos direitos previstos nas 

chamadas regras constitucionais preceptivas não-autoaplicáveis, ou seja, não exequíveis por si mesmas, e que 

dependem simplesmente de regulamentação” (Direito e processo, n. 32.2, p. 185). Cf. tb. ELIVAL DA SILVA 

RAMOS, “Mandado de injunção e separação dos Poderes”, p. 245. 

192 Em sentido – de certo modo – semelhante, CLÈMERSON MERLIN CLÈVE afirma que há direitos 

cujo exercício não pode ser viabilizado pelo mandado de injunção, tais como aqueles dependentes (i) “de 

organização prévia de determinados serviços ou (ii) da alocação específica de recursos (‘princípio da reserva 

de lei orçamentária’)” (A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro, n. 4.2.8.5, 

p. 383). Ainda em sentido parcialmente semelhante, porém mais conservador, cf. CALMON DE PASSOS, 

Mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data (Constituição e processo), n. 20.7, 

p. 112-113. Registre-se também a lição de ELIVAL DA SILVA RAMOS, segundo a qual o mandado de injunção 

não serve para suprir “falta de implementação de políticas públicas” (“Mandado de injunção e separação dos 

Poderes”, p. 253). Em sentido contrário, ampliando demasiadamente o objeto do mandado de injunção, JOSÉ 
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Todavia, conforme já enfatizado (supra, n. 9), o fenômeno da 

inconstitucionalidade por omissão pode – em tese – ocorrer também no que tange às 

normas programáticas. Nesses casos, o instrumento processual adequado não é o mandado 

de injunção, mas sim a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que tem – por 

isso mesmo – objeto mais amplo do que aquele. Aliás, justamente por abranger um 

espectro maior de situações de inércia inconstitucional, o constituinte optou por conferir 

eficácia menor à decisão proferida na ação de inconstitucionalidade por omissão, além de 

restringir a legitimidade ativa para a sua propositura. 193 

O mandado de injunção serve, portanto, para tutelar direito 

subjetivo desfrutável por um titular identificado e previsto em norma constitucional 

preceptiva não exequível por si mesma. 194 Mas, antes de encerrar o presente tópico, 

cumpre ainda tecer três importantes observações. A primeira refere-se às chamadas normas 

constitucionais inexequíveis por si mesmas permissivas (i.e, não prescritivas). 195 Essa 

categoria de normas caracteriza-se por facultar ao legislador a elaboração de uma lei, 196 

razão pela qual ela não se inclui no âmbito de incidência do fenômeno da 

inconstitucionalidade por omissão. 

                                                                                                                                                    

AFONSO DA SILVA entende que a expressão “norma regulamentadora” abrange “qualquer providência do 

Poder Público que importe aparelhar a situação fática em termos suficientes para o exercício do direito ou 

prerrogativa reclamada, como, p. ex., a realização de um concurso de professores para o funcionamento de 

classes de aula, a aquisição de materiais e utensílios” (Mandado de injunção e habeas data, p. 24). 

193 No mesmo sentido, ROBERTO PFEIFFER afirma que, “enquanto a ação de inconstitucionalidade 

por omissão pode ser utilizada em qualquer hipótese em que houver desobediência ao dever de 

regulamentação, o mandado de injunção somente pode ser impetrado nas situações em que da inércia 

inconstitucional resulta a impossibilidade do pleno exercício de um direito subjetivo (...). Por dizer respeito a 

situações mais amplas é que não foi dada oportunidade ao Poder Judiciário de emitir norma subsidiária na 

ação de inconstitucionalidade por omissão. Ora, tais normas que regem a estrutura do Estado, ou que não 

delineiam com clareza um direito subjetivo, devem ser colmatadas necessariamente pelo legislador, dado 

que, a partir de diretrizes constitucionais, demanda-se efetivamente a criação de direito novo e não a simples 

concretização de direito já existente” (Mandado de injunção, n. 5.3.1, p. 103-104). 

194 Sobre mandado de injunção coletivo para tutela de direito de natureza difusa, que se caracteriza 

pela indeterminação de seus titulares, v. tópico n. 31, infra. 

195 Sobre as normas não exequíveis por si mesmas permissivas, v. tópico n. 4, supra. Frise-se, 

novamente, que a classificação das normas constitucionais utilizada neste trabalho, porque mais adequada 

para os seus fins, foi aquela apresentada pelo jurista português JORGE MIRANDA (Manual de direito 

constitucional, II, esp. n. 60-63, p. 280-291). 

196 JORGE MIRANDA dá o seguinte exemplo, extraído da Constituição portuguesa, de norma não 

exequível por si mesma permissiva: “a lei pode atribuir a estrangeiros residentes no território nacional, em 

condições de reciprocidade, capacidade eleitoral activa e passiva para a eleição dos titulares de órgãos de 

autarquias locais” (art. 15, n. 4) (Manual de direito constitucional, II, n. 62, p. 288). Cf. tb. op. cit, VI, n. 91, 

p. 317-319. 
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A segunda observação remete à existência de normas 

constitucionais que, embora mencionem a necessidade de lei integradora, já contam com 

regulamentação provisória na própria Constituição, de modo que o titular do 

direito poderá exercê-lo direta e imediatamente, 197 tal como ocorre com a licença-

paternidade. 198 Nesses casos, o remédio cabível diante do silêncio do legislador ordinário 

é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e não o mandado de injunção. Afinal, 

o princípio da supremacia da Constituição impõe que, entre duas soluções igualmente 

provisórias, deve ser prestigiada aquela já fornecida pelo constituinte em vez daquela que 

viesse a ser fixada pelo Poder Judiciário.  

A terceira e última observação diz respeito às normas 

preceptivas inexequíveis por si mesmas que fixam prazo para a elaboração das leis nelas 

previstas. 199 Deve ser inadmitido mandado de injunção antes de decorrido tal prazo, 

na medida em que – até então – ainda não se tem configurada a omissão 

inconstitucional. 200-201 Ademais, o referido prazo não pode ser ignorado, já que foi o 

próprio constituinte que inequivocamente concedeu um lapso temporal para a elaboração 

da norma regulamentadora. 202 

                                                 

197 Nesse sentido, inadmitindo o mandado de injunção: “Impetração contra ato de demissão 

objetivando a reintegração dos requerentes. Inadequação do instrumento. Direito social consagrado no 

art. 7.º, I, da Constituição, já provisoriamente regulamentado pelo art. 10 do ADCT e que independe de nova 

norma regulamentar para viabilizar o seu exercício (STF, Pleno, MI 111-AgRg, rel. Min. PAULO BROSSARD, 

j. 17.5.90, negaram provimento, v.u., DJU 24.8.1990). Ainda, na doutrina, cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado 

de injunção, n. 10.2.1.1, p. 195-196. 

198 A Constituição Federal estabelece que é direito do trabalhador a “licença-paternidade, nos termos 

fixados em lei” (art. 7º, XIX). E o art. 10, § 1º, do “Ato das disposições constitucionais transitórias”, dispõe 

que “até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo da licença-

paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias”. 

199 Esse é o caso, por exemplo, do § 3º do art. 8º do “Ato das disposições constitucionais 

transitórias”, segundo o qual a reparação econômica nele prevista será concedida “na forma que dispuser lei 

de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a contar da promulgação da 

Constituição”. 

200 No caso da Constituição Federal de 1988, com o passar dos anos, esses prazos expiraram todos. 

Todavia, a observação é importante não só porque ela vale em tese, mas sobretudo porque podem advir – por 

meio de Emendas à Constituição – novas normas preceptivas inexequíveis por si mesmas fixando prazo para 

a elaboração das leis nelas previstas. 

201 Sobre a configuração da omissão inconstitucional, v. tópico n. 6, supra. 

202 Cf. BARBOSA MOREIRA, “Mandado de injunção”, p. 113; LUÍS ROBERTO BARROSO, O direito 

constitucional e a efetividade de suas normas, p. 258. Em sentido contrário, CLÈMERSON MERLIN CLÈVE 
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Sinteticamente, enfim, o objeto do mandado de injunção 

circunscreve-se às normas preceptivas inexequíveis por si mesmas prescritivas que 

estabeleçam direito subjetivo cujo exercício esteja inviabilizado por falta de norma 

regulamentadora. 

 

 

12 - O REQUISITO “FALTA DE NORMA REGULAMENTADORA” 

 

Algumas normas constitucionais preceptivas exequíveis por si 

mesmas contêm a previsão de uma lei a ser editada pelo legislador ordinário. Contudo, 

nesses casos, a falta da lei prevista não torna o exercício do direito constitucional inviável. 

Ao contrário, a aplicabilidade dessas normas continua integral, inobstante a ausência de 

regulamentação. 203 Também as chamadas normas constitucionais programáticas, conforme 

a classificação de JORGE MIRANDA (supra, n. 4), normalmente demandam a produção de 

leis. Entretanto, a concretização desse tipo de norma depende – além de intervenção 

legislativa – de providências administrativas e materiais, ligadas a fatores extrajurídicos. 

Logo, não é qualquer falta de norma regulamentadora que dá ensejo ao mandado de 

injunção, mas apenas aquela responsável (exclusiva) por impedir a fruição de um direito 

constitucionalmente assegurado. 204-205 

A norma regulamentadora a que se refere o inc. LXXI do art. 

5º da Constituição pode ser uma lei ou mesmo um ato da Administração dotado de efeitos 

gerais e abstratos, como é o caso dos decretos, portarias, resoluções, regimentos etc. O 

entendimento de que a Constituição Federal permite o controle judicial da omissão de 

                                                                                                                                                    

entende que “o mandado de injunção pode ser impetrado ainda que não tenha transcorrido o prazo 

constitucional para edição de uma norma” (A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito 

brasileiro, n. 4.2.8, p. 364, nota 242). Ainda em sentido contrário, cf. CARLOS ARI SUNDFELD, “Mandado de 

injunção”, p. 150-151. 

203 Elas se enquadrariam, na classificação de JOSÉ AFONSO DA SILVA, na categoria das normas 

constitucionais de eficácia contida (v. tópico n. 3, supra). 

204 Em outras palavras, “não é a simples falta de norma que autoriza o mandado de injunção, mas 

sim a falta de norma necessária à operatividade de comando constitucional” (CARLOS ARI SUNDFELD, 

“Mandado de injunção”, p. 147). 

205 Nesse sentido, conforme BARBOSA MOREIRA, o mandado de injunção não cabe “quando a norma 

regulamentadora que falta não seria só por si suficiente para resolver o problema. Por exemplo, se é 

necessária a criação, a instituição de determinado órgão, sem o qual não é possível fazer funcionar o 

dispositivo constitucional ou legal” (“Mandado de injunção”, p. 113). 
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órgão administrativo decorre seja do seu art. 103, § 2º (referente ao controle abstrato), seja 

das regras de competência para julgar mandado de injunção. 206 Afinal, não se vislumbra 

como imputar inércia legislativa, por exemplo, ao Tribunal de Contas da União (art. 102, I, 

q) ou a órgão, entidade ou autoridade da administração indireta (art. 105, I, h). 207 O 

conceito de “norma regulamentadora” – portanto – abrange os atos legislativos e os 

administrativo-normativos, 208 mas logicamente exclui os chamados atos individuais (v.g., 

nomeação, demissão, tombamento etc.), que só produzem efeitos no caso concreto. 209-210 

A omissão ilegítima de órgão administrativo, porém, 

pressupõe a existência de regulamentação legislativa insuficiente para viabilizar o 

exercício do direito previsto na norma constitucional inexequível por si mesma. 211 Trata-

                                                 

206 Tal entendimento decorre especialmente do art. 102, I, q, e do art. 105, I, h. Conforme o 

primeiro, o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar o mandado de injunção “quando a elaboração 

da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da 

União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal”. Já na dicção do segundo 

dispositivo referido, o Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar o mandado de injunção “quando 

a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da 

administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos 

órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal”. 

207 A propósito, a Constituição do Estado de São Paulo também dispõe que o mandado de injunção 

tem cabimento diante de omissão imputável à administração indireta. Nos termos do seu art. 74, “Compete 

ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar originariamente: 

(...) V - os mandados de injunção, quando a inexistência de norma regulamentadora estadual ou municipal, de 

qualquer dos Poderes, inclusive da administração indireta, torne inviável o exercício de direitos assegurados 

nesta Constituição”. 

208 “A norma faltante pode ser de qualquer natureza: legislativa, regulamentar, ou de escalão 

hierárquico menor” (CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito 

brasileiro, n. 4.2.8.2, p. 368). Em sentido semelhante, cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 4.3.1, 

p. 68. 

209 Sobre os atos da Administração e especialmente a distinção entre “atos normativos” (gerais) e 

“atos individuais”, cf. MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Direito administrativo, n. 7.2, p. 183-184, e 

n. 7.9, p. 216. 

210 Cf. CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito 

brasileiro, n. 4.2.8.2, p. 368-369. 

211 Conforme BLANCO DE MORAIS, editada “uma lei que incorpore o comando constitucional mas 

que torne a sua aplicação carente de regulamentação administrativa e ocorra uma mora regulamentar que 

inviabilize o exercício do direito, caberá mandado de injunção em relação à omissão de norma 

administrativa” (“As omissões legislativas e os efeitos jurídicos do mandado de injunção: um ângulo de visão 

português”, p. 371). Em sentido semelhante, na jurisprudência: “Texto constitucional não se regulamenta 

originariamente por ato administrativo normativo, mas, sim, por lei, ou ato normativo a esta equivalente”; 

todavia, a “regulamentação pode não exaurir-se com a lei regulamentadora, por exigir esta decreto que, por 

sua vez, a regulamente, e até, às vezes, por necessitar o decreto regulamentador da lei, que regulamenta o 

dispositivo constitucional, de ato normativo por parte da administração que o torne exequível. Nessa 
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se sim de inconstitucionalidade por omissão, embora o descumprimento esteja mais 

diretamente ligado à norma infraconstitucional do que à Constituição. Um exemplo pode 

servir para esclarecer essa observação. O art. 195, § 7º, da Constituição Federal dispõe que 

“são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de 

assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei”. Suponha-se que a lei 

prevista no citado dispositivo constitucional exigisse ainda a edição de ato normativo pelo 

Poder Executivo que especificasse melhor os requisitos para a concessão da referida 

imunidade tributária. Caso não fosse editado tal ato administrativo-normativo surgiria, 

então, uma omissão inconstitucional – total – passível de controle por mandado de 

injunção. 212 

 

 
13 - CONTINUAÇÃO: SUPERVENIÊNCIA DA NORMA REGULAMENTADORA NO CURSO DO 

PROCESSO 

 
A edição de regulamentação que torne viável a fruição plena 

do direito previsto em norma constitucional inexequível por si mesma resolve a 

inconstitucionalidade por omissão ligada à referida norma. Mas isso não significa que os 

correlatos processos de mandado de injunção em curso quando tal regulamentação 

sobrevém devam necessariamente ser extintos sem julgamento do mérito, por falta de 

interesse de agir. O mandado de injunção – se for o caso – deve ser deferido, aplicando-se 

a norma regulamentadora recém-editada. Essa solução é a mais adequada, na medida em 

que preserva o direito dos impetrantes naquelas situações em que eles não se enquadram na 

fattispecie da norma regulamentadora. Explica-se. 

                                                                                                                                                    

hipótese, que pressupõe sempre a existência de lei que visa a aplicabilidade do texto constitucional, o 

mandado de injunção será cabível” (STF, Pleno, MI 304-AgRg, rel. Min. MOREIRA ALVES, j. 17.6.93, 

negaram provimento, v.u., DJU 13.8.93; no caso, o mandado de injunção foi inadmitido). 

212 O exemplo descrito configura uma “inconstitucionalidade (por omissão), já que a atuação 

executiva (administrativa), embora dependente da edição prévia da lei, não é atuação (ou falta dela) que se 

reporte apenas à lei, pois esta não ingressa em determinadas searas por respeito à partilha constitucional de 

funções. Nesse sentido, a necessidade de decreto ou regulamentação executiva está no mesmo nível da 

necessidade da lei (que, apenas por imposição de lógica do sistema jurídico, deve ser cronologicamente 

anterior ao decreto)” (ANDRÉ RAMOS TAVARES, “O cabimento do mandado de injunção: a omissão 

inconstitucional e suas espécies”, p. 391-392). Cf. tb. op. cit., p. 389-392. 
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Não se deve julgar prejudicado o mandado de injunção pela 

superveniência de norma regulamentadora, se esta não servir ao impetrante (i.e, se a 

hipótese normativa não se aplicar ao seu caso). 213 Nessa situação, o impetrante precisará 

de uma decisão judicial que lhe conceda o direito constitucional postulado. Isso aconteceu, 

por exemplo, com alguns mandados de injunção que tinham por objeto a proporcionalidade 

do aviso prévio (CF, art. 7º, XXI). Como eles foram impetrados por pessoas demitidas sem 

justa causa antes da edição da lei regulamentadora do direito constitucional, a referida lei 

não podia incidir retroativamente para beneficiá-las. Todavia, esses mandados de injunção 

ainda estavam pendentes de julgamento quando a regulamentação sobreveio, o que 

possibilitou ao Supremo Tribunal Federal deferir a ordem determinando a aplicação dos 

parâmetros estabelecidos na lei aos casos dos impetrantes, a fim de calcular as respectivas 

indenizações. 214 

Pode acontecer, ainda, de a norma regulamentadora 

superveniente ser incapaz de viabilizar integralmente o exercício do direito constitucional 

postulado. Nesse caso, a omissão que antes era total torna-se “parcial”; 215 mas a 

inconstitucionalidade subsiste, o que justifica o aproveitamento do mandado de injunção 

impetrado. Portanto, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, o órgão 

julgador deve franquear ao demandante o aditamento da petição inicial, que assim passaria 

a ter fundamento na insuficiência da nova regulamentação, 216 conforme se verá no tópico 

seguinte. 

                                                 

213 A contrario sensu, não há nenhum problema em extinguir o processo de mandado de injunção 

sem julgamento do mérito se a norma regulamentadora superveniente puder ser – imediatamente e sem 

prejuízo – aplicada ao impetrante. Nesse caso, entretanto, é recomendável deixar expresso na decisão que a 

nova regulamentação aplica-se à situação do impetrante. 

214 “Advento da Lei 12.506/2011, que regulamentou o direito ao aviso prévio proporcional. 

Aplicação judicial de parâmetros idênticos aos da referida legislação. Autorização para que os ministros 

apliquem monocraticamente esse entendimento aos mandados de injunção pendentes de julgamento, desde 

que impetrados antes do advento da lei regulamentadora” (STF, Pleno, MI 1.090, rel. Min. GILMAR MENDES, 

j. 6.2.13, julgaram procedente, v.u., DJ 23.4.13). Os outros três mandados de injunção que foram analisados e 

julgados conjuntamente com o MI 1.090 foram os de n. 943, 1.010 e 1.074. 

215 Sobre a classificação das omissões em “totais” ou “parciais”, v. tópico n. 7, supra. 

216 Nesse sentido, referindo-se ao Projeto de Lei 6.128/2009, ANDRÉ RUFINO DO VALE afirma que “é 

plenamente possível vislumbrar a hipótese em que a nova regulamentação deixe de contemplar a categoria da 

qual faz parte o impetrante, que nesse caso terá todo o interesse (permanecerá o interesse de agir, 

caracterizado pela impossibilidade de exercício do direito em razão de falta parcial de norma 
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14 - CONTINUAÇÃO: CONTROLE JUDICIAL DAS CHAMADAS “OMISSÕES PARCIAIS” 

 
Ainda no que tange ao requisito falta de norma 

regulamentadora, previsto no inc. LXXI do art. 5º da Constituição, cumpre delimitar o 

cabimento do mandado de injunção diante da chamada “omissão parcial”. Como já visto 

(supra, n. 5), a inconstitucionalidade por omissão normativa resulta do inadimplemento do 

dever de editar a regulamentação necessária para dar plena eficácia a determinada norma 

constitucional inexequível por si mesma. 217 Isso significa que a omissão inconstitucional 

subsiste se o poder público edita regulamentação incapaz de viabilizar a fruição do direito 

conforme previsto na Constituição. Nesse caso, a omissão inconstitucional apenas passa de 

“total” a “parcial”. 218 

A literalidade do dispositivo que instituiu o mandado de 

injunção sugere que ele só seria cabível nos casos de completa ausência de norma 

regulamentadora (“omissão total”). 219 Não obstante, a doutrina majoritária tem admitido a 

possibilidade de controle das chamadas “omissões parciais” por meio de mandado de 

injunção, embora inexista consenso sobre os limites do referido controle. 220 Com efeito, o 

                                                                                                                                                    

regulamentadora) em continuar com a ação, trasmudando apenas o pedido inicial de suprimento de omissão 

total para análise de omissão parcial. Caberia ao projeto, portanto, em vez de estabelecer a prejudicialidade 

total da ação, prever a possibilidade de aditamento ao pedido inicial formulado pelo impetrante para pleitear 

a verificação de eventual omissão parcial” (“Mandado de injunção: comentários ao projeto de 

regulamentação”, p. 227-228). Registre-se, por fim, que a crítica refere-se mais especificamente ao parágrafo 

único do art. 11 do PL 6.128/2009, segundo o qual “ficará prejudicada a impetração se a norma 

regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito”. 

217 A eficácia mencionada no texto é a “eficácia jurídica positiva” ou, simplesmente, “eficácia de 

aplicação”, que consiste na qualidade da norma de realizar os seus efeitos típicos (v. tópico n. 2, supra). 

218 A omissão se transforma em parcial quando “o poder público atua, mas de forma incompleta ou 

deficiente, sem atender fielmente aos termos exigidos pela Constituição” (DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR, 

Controle de constitucionalidade: teoria e prática, p. 204). 

219 Entendendo não caber mandado de injunção quando a norma regulamentadora existe, cf., entre 

outros, BARBOSA MOREIRA, “Mandado de injunção”, p. 113; RODRIGO MAZZEI, “Mandado de injunção”, 

p. 213, nota de rodapé 8; ODYR PORTO, “Mandado de injunção (algumas notas para o debate)”, p. 11. 

220 Embora com extensões diversas, têm admitido o cabimento de mandado de injunção diante de 

omissão parcial, entre muitos outros: ANDRÉ RAMOS TAVARES (“O cabimento do mandado de injunção: a 

omissão inconstitucional e suas espécies”, p. 394, 395 e 401), BLANCO DE MORAIS (“As omissões legislativas 

e os efeitos jurídicos do mandado de injunção: um ângulo de visão português”, p. 353-366), GILMAR MENDES 

(“O mandado de injunção e a necessidade de sua regulação legislativa”, p. 17), FLÁVIA PIOVESAN (Proteção 

judicial contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de 

injunção, n. 7.1, p. 137), ROBERTO PFEIFFER (Mandado de injunção, n. 4.3.4, p. 76), SÉRGIO BERMUDES (“O 

mandado de injunção”, p. 22), CANOTILHO (“Tomemos a sério o silêncio dos poderes públicos: o direito à 

emanação de normas jurídicas e a protecção judicial contra as omissões normativas”, p. 360), ROQUE 
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citado dispositivo constitucional deve ser interpretado teleologicamente, à luz dos 

princípios da efetividade e da economia do processo, 221 para admitir o mandado de 

injunção também nos casos de inconstitucionalidade por omissão parcial. 222 Afinal, do 

ponto de vista do titular do direito constitucionalmente assegurado, a norma 

regulamentadora incapaz de produzir o efeito pretendido é tão inócua – em termos práticos 

– quanto a completa ausência normativa. 223 

A omissão parcial consiste na edição de regulamentação 

descumpridora do preceito contido na norma constitucional inexequível por si mesma. A 

inconstitucionalidade, nesse caso, decorre do fato de a regulamentação acabar frustrando a 

finalidade ou o conteúdo da referida norma constitucional. Ela geralmente ocorre por (i) 

deficiência técnica da norma regulamentadora ou (ii) violação do princípio da isonomia. 

Dois exemplos podem servir para esclarecer o ponto. Suponha-se que a lei 

                                                                                                                                                    

CARRAZZA (Curso de direito constitucional tributário  ̧ p. 450, nota de rodapé 28), CLÈMERSON MERLIN 

CLÈVE, (A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro, n. 4.2.8.5, p. 385), ANDRÉ 

RUFINO DO VALE (“Mandado de injunção: comentários ao projeto de regulamentação”, p. 180-188 e 227-

228) e CARLOS ARI SUNDFELD (“Mandado de injunção”, p. 148). Na jurisprudência, concedendo a ordem 

diante de “omissão parcial”: TJRS, Órgão Especial, MI 70045681616, rel. Des. JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA, 

julgaram procedente, j. 23.4.2012, v.u., RJTJERGS 286/119 (no caso, considerou-se que determinada lei 

estadual era parcialmente inconstitucional por omissão, na medida em que cuidava apenas da redução da 

carga horária de trabalho noturno, sem contemplar nenhum adicional pecuniário). 

221 FLÁVIA PIOVESAN, invocando o princípio da economia processual, entende que “a norma 

regulamentadora inconstitucional é equiparável à ausência de norma regulamentadora, pela ineficácia da 

regra de direito contrária à Constituição. Neste raciocínio, admite-se a injunção, cabendo ao legitimado 

impetrá-la, arguindo a inconstitucionalidade e, por isso, a ineficácia da norma regulamentadora” (Proteção 

judicial contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de 

injunção, n. 7.1, p. 137). 

222 Corroborando essa tese, a disciplina legal da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

prevê expressamente o controle das “omissões parciais” (Lei 9.868/1999, arts. 12-B, I, e 12-F, § 1º; com a 

redação da Lei 12.063/2009).  

223 Na lição de SÉRGIO BERMUDES, “caso diferente será aquele em que a norma regulamentadora for 

inconstitucional. Nessa hipótese, a situação será equiparável à da ausência de norma, pela ineficácia da regra 

de direito contrária à Constituição. Aqui, admite-se a injunção, cabendo ao legitimado impetrá-la, argüindo a 

inconstitucionalidade e, por isso, a ineficácia da norma regulamentadora” (“O mandado de injunção”, p. 22). 

Em sentido semelhante, também admitindo o cabimento de mandado de injunção diante de omissão parcial, 

ROQUE CARRAZZA ensina que “outro entendimento, além de ser irrazoável, levaria ao seguinte absurdo 

jurídico: a pessoa política poderia cortar o acesso à injunção (direito constitucional inafastável, até mesmo 

por meio de lei), editando um simulacro de norma regulamentadora, por isso mesmo incapaz de dar 

operatividade ao comando constitucinal” (Curso de direito constitucional tributário¸ p. 450, nota de 

rodapé 28). Por fim, na jurisprudência: “Desse non facere ou non praestare, resultará a inconstitucionalidade 

por omissão, que pode ser total (quando é nenhuma a providência adotada) ou parcial (quando é insuficiente 

a medida efetivada pelo Poder Público)” (STF, Pleno, MI 542, rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 29.8.01, 

deferiram parcialmente, v.u., DJU 28.6.02; no caso, o trecho transcrito não passou de um obiter dictum, 

embora constante da ementa).  
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regulamentadora da proporcionalidade do aviso prévio deixasse de estabelecer o modo 

pelo qual aquela deveria ser calculada. Ou, então, suponha-se que tal lei regulamentadora 

discriminasse injustificadamente as empregadas, estabelecendo para elas um aviso prévio 

proporcionalmente menor do que aquele previsto para os empregados do sexo 

masculino. 224 No primeiro caso, a omissão inconstitucional parcial tem origem na 

deficiência técnica da norma regulamentadora; já no segundo, ela decorre da transgressão 

ao princípio da igualdade. 

A edição de norma regulamentadora deficiente, insuficiente 

ou discriminatória pode acarretar não só inconstitucionalidade por omissão, mas também 

por ação. 225 O cabimento de ação direta de inconstitucionalidade (comissiva) não afasta, 

porém, a necessidade e a adequação do mandado de injunção para tutelar imediatamente o 

direito subjetivo cujo exercício encontra-se tolhido pela falta de norma regulamentadora. 

Em outras palavras, enquanto a ação direta de inconstitucionalidade pode resolver o 

problema da omissão parcial apenas de modo abstrato, o mandado de injunção tem a 

aptidão de conceder o direito previsto na norma constitucional diretamente ao seu titular. 

Por fim, registre-se que a omissão – total ou parcial – 

controlável por mandado de injunção é aquela que decorre exclusivamente do dever de 

regulamentar norma constitucional preceptiva inexequível por si mesma. Assim, nas 

situações em que, a despeito de não haver imposição constitucional de regulamentar, o 

legislador edita lei que viola o princípio da isonomia, o remédio cabível contra ela será a 

ação direta de inconstitucionalidade, e não o mandado de injunção. Afinal, nesses casos, 

inconstitucional é a atuação indevida do legislador, e não o seu silêncio. 

                                                 

224 Esses exemplos são meramente ilustrativos, pois – como se sabe – a proporcionalidade prevista 

na Constituição foi respeitada pela Lei 12.506/2011, que a regulamentou. 

225 Registre-se, contudo, que a procedência de uma eventual ação direta de inconstitucionalidade não 

deve levar necessariamente à pronúncia de nulidade da norma regulamentadora. Isso porque “a cassação da 

norma inconstitucional (declaração de nulidade) não se mostra apta, as mais das vezes, para solver os 

problemas decorrentes da omissão parcial, mormente da chamada exclusão de benefício incompatível com o 

princípio da igualdade. É que ela haveria de suprimir o benefício concedido, em princípio licitamente, a 

certos setores, sem permitir a extensão da vantagem aos segmentos discriminados” (GILMAR MENDES, Curso 

de direito constitucional, p. 1.298). 
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15 - AUTOAPLICABILIDADE 

 

O mandado de injunção tem por escopo concretizar direito 

constitucionalmente assegurado, aplicando-o direta e imediatamente, a despeito de falta de 

norma regulamentadora. Curiosamente, porém, a vagueza e a parcimônia do dispositivo 

constitucional que o instituiu despertaram dúvidas a respeito de sua própria eficácia. 226 

Diante das controvérsias iniciais, o Supremo Tribunal Federal decidiu – em conhecido 

leading case – que a aplicabilidade do mandado de injunção “não depende de norma 

jurídica que o regulamente, inclusive quanto ao procedimento, aplicável que lhe é 

analogicamente o procedimento do mandado de segurança”. 227 Esse entendimento está 

correto, alinhando-se a diversos precedentes em que se admitiu a utilização de ações 

constitucionais, independentemente de legislação disciplinadora de seu procedimento, tal 

como ocorrera com o mandado de segurança 228 e a ação direta de 

inconstitucionalidade. 229 Ulteriormente, a Lei 8.038/1990 ratificou a posição do referido 

tribunal de superposição, ao dispor que “no mandado de injunção e no habeas data, serão 

observadas, no que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto não editada 

legislação específica” (art. 24, parágrafo único). 

                                                 

226 No sentido de que o inc. LXXI do art. 5º da Constituição Federal não seria autoaplicável, cf., por 

todos, INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, “Sobre a aplicabilidade da norma constitucional que instituiu o 

mandado de injunção”, esp. p. 15-16.  

227 STF, Pleno, MI 107-QO, rel. Min. MOREIRA ALVES, j. 23.11.89, v.u., DJU 21.9.90. 

228 No período entre a sua instituição pela Constituição de 1934 e a sua regulamentação legal pela 

Lei 191, de 1936, o mandado de segurança era processado e julgado seguindo-se o rito do habeas corpus (cf. 

HÉLIO TORNAGHI, “O mandado de injunção”, p. 46). 

229 Cf. ELIVAL DA SILVA RAMOS, Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de 

evolução, n. 36, p. 312-313. No mesmo sentido, afirma HELEN ORTOLANI que, “além do fato de o art. 5º, 

§ 1º, da CF prever que ‘as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata’, 

seria no mínimo um contrassenso a criação de uma garantia constitucional que tivesse como objetivo 

possibilitar a efetivação de direitos constitucionais dependentes de regulamentação, quando a própria garantia 

instrumental, no caso o mandado de injunção, fosse inaplicável exatamente por também depender de 

regulamentação ainda inexistente. Soma-se a isso o fato de que o Constituinte de 1987/1988 chegou a prever, 

no segundo substitutivo da Comissão de Sistematização, 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” 

(Mandado de injunção: o desenvolvimento do Instituto, p. 104). 
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Inobstante a sua autoaplicabilidade, deve-se registrar a 

crescente necessidade da edição de uma lei específica sobre o mandado de injunção, 230 

principalmente após a guinada da jurisprudência para conferir-lhe mais eficácia. Somente o 

advento de uma regulamentação adequada do referido instituto poderá, enfim, solucionar 

as várias questões que ainda giram em torno do seu processo. 231 

 

 

16 - COMPETÊNCIA 

 

A disciplina da competência – originária e recursal – para 

julgamento do mandado de injunção está na Constituição Federal. Assim, conforme o 

regramento constitucional, o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar 

originariamente esse remédio constitucional: 

“quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do 

Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas 

Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais 

Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, q). 232 

Mais adiante, a Constituição determina a competência 

residual do Superior Tribunal de Justiça para julgar originariamente o mandado de 

injunção: 

“quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de 

órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, 

                                                 

230 Sobre os projetos de lei que visam à regulamentação do mandado de injunção, v. nota de rodapé 

n. 6, supra. 

231 Conforme ANDRÉ RUFINO DO VALE, “a necessidade de regulamentação do mandado de injunção 

sempre existiu e não pode ser confundida com a questão (discutida e superada) a respeito da 

(auto)aplicabilidade da norma do art. 5º, inciso LXXI, da Constituição. Quando o STF enfrentou o tema e 

após longo e profundo debate decidiu que essa norma constitucional seria dotada de aplicabilidade imediata, 

independentemente de regulação em legislação ordinária – aplicando-se, no que fosse cabível, as normas do 

mandado de segurança –, não sugeriu, afirmou ou concluiu que não seria necessária a lei regulamentadora do 

mandado de injunção” (“Mandado de injunção: comentários ao projeto de regulamentação”, p. 167-168). 

232 O Supremo Tribunal Federal também é competente para julgar, em recurso ordinário, o mandado 

de injunção decidido “em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (CF, art. 102, 

II, a). 
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excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos 

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

Justiça Federal” (art. 105, I, h). 233 

Como se vê, a competência para julgar mandado de injunção 

é fixada ratione personæ, em função do órgão, da autoridade ou da entidade incumbida de 

elaborar a norma regulamentadora. 234 Trata-se, portanto, de competência absoluta. 235 A 

propósito, o cabimento desse remédio processual nas hipóteses em que a elaboração da 

norma regulamentadora não for atribuição de órgão legislativo justifica-se por duas razões. 

A primeira consiste no fato de que a omissão normativa pode ter caráter administrativo, 

como já demonstrado anteriormente (supra, n. 12). A segunda razão reside na 

possibilidade de a omissão inconstitucional ter origem na deflagração do processo 

legislativo nas hipóteses de iniciativa reservada ou privativa. 236 Isso significa, v.g., que se 

o Presidente da República não apresentar perante a Câmara dos Deputados projeto de lei de 

sua iniciativa exclusiva pode restar configurada omissão inconstitucional passível de 

controle por mandado de injunção. 

                                                 

233 De todas as exceções contidas no dispositivo constitucional citado, a Constituição de 1988 

contemplou expressamente somente a Justiça Eleitoral com uma regra de competência para julgar mandado 

de injunção. Trata-se do art. 121, § 4º, segundo o qual “das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais 

somente caberá recurso quando: (...) V - denegarem ‘habeas-corpus’, mandado de segurança, ‘habeas-data’ 

ou mandado de injunção”. 

Não obstante isso, registre-se também que a Constituição delega expressamente à legislação 

infraconstitucional a fixação da competência das Justiças do Trabalho, Eleitoral e Militar, respectivamente 

nos arts. 113, 121, caput, e 124, parágrafo único. 

234 Cf. ANDRÉ RUFINO DO VALE, “Mandado de injunção: comentários ao projeto de 

regulamentação”, p. 190-191. Em sentido contrário, afirmando que se trata de competência em razão da 

matéria, cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 7.2.3, p. 132. 

235 A incompetência absoluta “deve ser declarada de ofício e pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, independentemente de exceção” (CPC, art. 113, caput). Assim, caso o juiz se declare 

incompetente para julgar determinado mandado de injunção, ele deve remeter os autos ao juízo competente, 

anulando-se apenas os atos decisórios (CPC, art. 113, § 2º), e não extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. A esse respeito, cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 7.2.4, p. 140-141; LUCIANE 

MOESSA DE SOUZA, Normas constitucionais não-regulamentadas: instrumentos processuais, n. 4.12, p. 147. 

236 A iniciativa privativa “consiste na reserva a determinado titular do poder de apresentar projeto de 

lei sobre uma certa matéria. Tem assim esse titular a exclusividade quanto à proposição de normas sobre essa 

matéria” (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, Curso de direito constitucional, cap. 21, p. 186). Assim, 

por exemplo, é privativa do Supremo Tribunal Federal a iniciativa de lei complementar que disporá sobre o 

Estatuto da Magistratura (CF, art. 93). 
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Após essa breve digressão, cumpre dizer que a disciplina da 

competência para julgar mandado de injunção não está bem estruturada na Constituição, o 

que deu ensejo a algumas controvérsias doutrinárias. A maior polêmica gira em torno da 

competência do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos 

juízes federais. Para entendê-la melhor, no entanto, é necessário fazer novamente uma 

incursão nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte.  

O Projeto de Constituição (B) estabelecia a competência dos 

Tribunais Regionais Federais para processar e julgar, originariamente, “os mandados de 

injunção contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal” (art. 114, I, c). 237 Determinava 

ainda a competência dos juízes federais para processar e julgar “os mandados de injunção 

contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais 

federais” (art. 115, VIII). 238 Além disso, o referido projeto previa a competência originária 

do Superior Tribunal de Justiça para julgar “os mandados de injunção contra ato de 

Ministro de Estado ou do próprio Tribunal” (art. 111, I, b). 239 

Por um lapso, no entanto, o Projeto de Constituição (B) 

estabeleceu competência para julgar mandado de injunção contra ato, e não contra 

omissão, de órgãos ou autoridades estatais (arts. 108, I, d, 111, I, b, 114, I, c, e 115, 

VIII). 240-241 Esse equívoco poderia ser facilmente corrigido com a inclusão da expressão 

                                                 

237 Art. 114, I, c: “os mandados de segurança, os ‘habeas-data’ e os mandados de injunção contra ato 

do próprio Tribunal ou de juiz federal”. 

238 Art. 115, VIII: “os mandados de segurança, os ‘habeas-data’ e os mandados de injunção contra 

ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais”. 

239 Art. 111, I, b: “os mandados de segurança, os ‘habeas-data’ e os mandados de injunção contra ato 

de Ministro de Estado ou do próprio Tribunal”. 

240 Art. 108, I, d: “o ‘habeas-corpus’, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas 

anteriores; o mandado de segurança, o ‘habeas-data’ e o mandado de injunção contra atos do Presidente da 

República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do 

Procurador-Geral da República, do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  

Para os demais dispositivos, v. notas de rodapé n. 237-239, supra. 

241 Registre-se outro erro no Projeto de Constituição (B): a atribuição de competência tanto ao 

Supremo Tribunal Federal quanto ao Superior Tribunal de Justiça para julgar, originariamente, mandado de 

injunção impetrado contra este último. Para solucionar essa duplicidade, bastaria excluir uma das duas 

competências, conforme apontaram diversas emendas (v., por exemplo, emendas n. 288, 539 e 1.681). 
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“ou omissão” nos dispositivos referidos. 242 Todavia, o constituinte MAURÍCIO NASSER 

apresentou solução mais complexa, consubstanciada em duas emendas (n. 1.842 e 1.843), 

as quais – após pareceres favoráveis do relator – foram decisivas no delineamento das 

regras da Constituição referentes à competência para julgar mandado de injunção. A 

primeira delas acabou se transformando ipsis litteris no art. 102, I, q. Já a segunda emenda, 

além de influenciar a ambígua redação do art. 105, I, h, deu início à aludida polêmica 

envolvendo a competência do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais 

Federais e dos juízes federais. Explica-se. 

A mencionada emenda n. 1.843 propôs a exclusão da 

referência ao mandado de injunção nos dispositivos que tratavam da competência dos 

órgãos da Justiça Federal. Ainda conforme essa emenda, caberia ao Superior Tribunal de 

Justiça julgar originariamente o mandado de injunção, quando a elaboração da norma 

regulamentadora fosse “atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da 

administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal 

Federal e ressalvada a competência exclusiva da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral e da 

Justiça do Trabalho”. Note-se que não havia – até então – nenhuma reserva de 

competência da Justiça Federal. Mas, em seguida, surgiu uma incongruência, que perdura 

até hoje: o Projeto de Constituição (C) contemplou a proposta contida na emenda n. 1.843, 

porém resolveu acrescentar a Justiça Federal ao rol de exceções previsto no dispositivo em 

comento. Ou seja, a Constituição de 1988 acabou ressalvando na alínea h do art. 105, I, a 

competência da Justiça Federal para julgar mandado de injunção, sem contudo mencioná-la 

nos arts. 108 e 109, que tratam respectivamente da competência da Justiça Federal de 

segunda e primeira instâncias. 243 

                                                 

242 Essa proposta foi veiculada, por exemplo, na emenda n. 196, do constituinte JUTAHY 

MAGALHÃES. 

243 Conforme JOSÉ AFONSO DA SILVA, “a questão da competência para processar e julgar o mandado 

de injunção ficou pessimamente estruturada na Constituição. A competência estava adequadamente 

distribuída entre os órgãos jurisdicionais federais até o Projeto de Constituição (B), isto é, até o Projeto 

aprovado pelo Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, em primeiro turno. Foi para a votação no 

segundo turno que um constituinte apresentara emenda deformando as regras de competência para conhecer e 

decidir o instituto. Emenda ilegítima, porque modificativa do mérito, inaceitável no segundo turno de 

votação, mas a Constituinte a aprovou, e não há como deixar de reputar válido o texto que resultara afinal 

aprovado. O texto ficou incoerente e de difícil compreensão” (Mandado de injunção e habeas data, p. 36-37). 



70 

 

Inobstante a falta de congruência nas disposições 

constitucionais, é possível – de lege lata – inferir a competência da Justiça Federal para 

julgar mandado de injunção a partir da ressalva contida na alínea h do art. 105, I, em 

conjunto com o que dispõe o inc. I do art. 109 da Constituição. 244-245 Conforme essa 

interpretação, ao Superior Tribunal de Justiça resta a competência para julgar mandado de 

injunção impetrado contra omissão, v.g., de Ministro de Estado. 246 Esse entendimento, 

como já se adiantou, não é pacífico. Para DANIEL NEVES, por exemplo, o mandado de 

injunção contra omissão de entes federais deve ser julgado sempre pelo Superior Tribunal 

de Justiça. 247 Todavia, não está correta essa posição, na medida em que a competência 

desse tribunal superior para julgar mandado de injunção é residual, por conta de expressa 

determinação constitucional. Já ROBERTO PFEIFFER entende que a ressalva contida na 

alínea h do art. 105, I, em relação à Justiça Federal, apenas permite que eventual lei 

regulamentadora venha a atribuir-lhe competência para julgar mandado de injunção, de 

modo que, enquanto não editada tal lei, a competência in casu seria exclusiva do Superior 

Tribunal de Justiça. 248 Essa última posição parece mais razoável, embora não conte 

                                                 

244 Art. 109: “Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho”. 

245 Cf., entre outros, GUILHERME PEÑA DE MORAES, Curso de direito constitucional, cap. 36, p. 648. 

246 Aliás, nesse sentido, o Projeto de Constituição (B) estabelecia expressamente a competência do 

Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente “os mandados de segurança, os ‘habeas-

data’ e os mandados de injunção contra ato de Ministro de Estado ou do próprio Tribunal” (art. 111, I, b). 

247 Em suas palavras, “o art. 105, I, h, da CF, ao prever a competência originária do Superior 

Tribunal de Justiça, faz expressa ressalva à Justiça Federal, dando a entender que essa Justiça também seja 

competente para o mandado de injunção, ainda que residualmente. Para uma parcela doutrinária, a menção é 

desnecessária e sem objeto, já que, em nenhum momento, os arts. 108 e 109 da CF fazem remissão à 

competência para o julgamento do mandado de injunção. Por outro lado, há lição doutrinária que defende a 

competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da CF. Ainda que se pudesse compreender o 

fundamento da segunda corrente doutrinária, porque o art. 109 da CF não prevê a competência da Justiça 

Federal em razão da espécie de ação, mas sim da pessoa ou da matéria, não vejo espaço para a competência 

dessa Justiça diante do art. 105, I, h, da CF. No caso específico do art. 109, I, da CF, havendo os entes 

federais indicados – além das fundações federais, conselhos de fiscalização profissional e agências 

reguladoras –, e não sendo o mandado de injunção de competência originária dos tribunais de superposição, 

seria, ao menos em tese, possível se atribuir competência à Justiça Federal de primeiro grau. Ocorre, 

entretanto, que a presença desses entes federais levará a competência para o Superior Tribunal de Justiça, 

afastando a aplicação do art. 109, I, da CF ao mandado de injunção” (Ações constitucionais, n. 5.3, p. 103). 

248 Nas palavras do citado autor, “a lei poderia regrar a competência da Justiça Federal sem ser 

acoimada de inconstitucional, dado que a própria norma constitucional permitiu o estreitamento da 

competência do STJ em seu favor. Entretanto, caso a omissão em editar a norma regulamentadora do direito 

suscitado no mandado de injunção seja dos órgãos e autoridades federais indicados no art. 105, I, h, e caso 
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atualmente com o respaldo da jurisprudência. 249 Contudo, a fim de solucionar toda essa 

polêmica, seria importante a edição de uma emenda constitucional – ou mesmo de uma lei 

infraconstitucional – disciplinando o julgamento do mandado de injunção pela Justiça 

Federal. 

Outra importante discussão diz respeito à possibilidade e à 

conveniência de juízes de primeira instância julgarem mandado de injunção. Quanto à 

Justiça Federal, a despeito da polêmica acima referida, admite-se atualmente tal 

competência. 250 Já no que concerne à Justiça dos Estados, faz-se necessária uma breve 

explicação. 

Cada Estado da federação tem autonomia para organizar sua 

Justiça, estabelecendo a competência do respectivo tribunal e dos juízes estaduais de 

primeira instância, observados os princípios da Constituição Federal (CF, art. 125, § 1º, e 

ADCT, art. 70). 251-252 Com base nessa autorização constitucional, todos os Estados 

atribuíram às suas respectivas justiças competência para julgar mandado de injunção contra 

omissão do Poder Público em face da Constituição estadual. 253-254 A grande maioria dos 

                                                                                                                                                    

não se trate de matéria afeta à Justiça Eleitoral, Militar ou Trabalhista, a competência seria exclusivamente do 

STJ, enquanto não editada nenhuma lei em contrário” (Mandado de injunção, n. 3.2.1, p. 51). 

249 “Mandado de injunção. Omissão normativa imputada a autarquia federal (Banco Central do 

Brasil). Competência originária do Juiz Federal e não do Supremo Tribunal, nem do Superior Tribunal de 

Justiça. Inteligência da ressalva final do art. 105, I, h, da Constituição” (STF, Pleno, MI 571-QO, rel. Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 8.10.98, v.u., DJU 20.11.98). Em sentido semelhante: “Tratando-se de mandado de 

injunção diante de omissão apontada em relação à norma emanada do CONTRAN (...) a competência para 

processar e julgar o mandado de injunção é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição 

Federal” (STJ, Corte Especial, MI 193, rel. Min. MENEZES DIREITO, j. 22.5.06, não conheceram, v.u., 

DJU 14.8.06). Também afirmando a competência da Justiça Federal: STJ, Corte Especial, MI 185-AgRg, rel. 

Min. FRANCIULLI NETTO, j. 20.10.04, negaram provimento, v.u., DJU 21.3.05 (no caso, o mandado de 

injunção foi impetrado contra autarquia federal); TRF-5ª Reg., 1ª Turma, Ap. em MI 8.469, rel. Des. 

ORLANDO REBOUÇAS, j. 25.4.91, deram provimento, v.u., DJ 17.5.91. 

250 V. nota de rodapé n. 249, supra. 

251 Constituição Federal: “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 

estabelecidos nesta Constituição. § 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, 

sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”. 

252 Ato das disposições constitucionais transitórias: “Art. 70. Fica mantida a atual competência dos 

tribunais estaduais até que a mesma seja definida na Constituição do Estado, nos termos do art. 125, § 1º, da 

Constituição”. 

253 O Distrito Federal não tem Constituição, mas sim Lei Orgânica. Considerando que a Justiça do 

Distrito Federal integra o Poder Judiciário da União, não poderia a Lei Orgânica daquela unidade federativa – 

lei local – atribuir competência, v.g. para julgar mandado de injunção, a órgão jurisdicional federal (cf. 

CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro, n. 4.2.8.3, 
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Estados, aliás, concentrou essa atribuição no Tribunal de Justiça, mesmo nas hipóteses de 

omissão de órgão, autoridade ou entidade municipal. 255 Essa é certamente a melhor 

solução, pois prestigia a isonomia e a segurança jurídica, na medida em que a atribuição 

de competência a juízes de primeira instância apresenta o inconveniente de possibilitar o 

surgimento de normas regulamentadoras supletivas diferentes para casos semelhantes, 

dentro de um mesmo Município. 256 Entretanto, essa solução não poderá ser imposta por lei 

federal, uma vez que – como visto – a Constituição de 1988 reservou explicitamente aos 

Estados a definição da competência de suas respectivas justiças, de modo que tal 

determinação, em âmbito nacional, só poderá advir de emenda à Constituição Federal. Já 

no que se refere especificamente ao Poder Judiciário da União (Justiça Federal comum e 

                                                                                                                                                    

p. 371, nota de rodapé 362). Essa é a razão pela qual a Justiça do Distrito Federal (ainda) não tem 

competência para julgar mandado de injunção; nada impede, porém, que uma lei federal atribua-lhe tal 

competência. 

254 Entendendo, sem razão, que apenas o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores são 

competentes para julgar mandado de injunção, cf. CALMON DE PASSOS, Mandado de segurança coletivo, 

mandado de injunção, habeas data (Constituição e processo), n. 21, p. 113-114. Deve-se registrar ainda a 

posição defendida por FÁBIO LIMA QUINTAS, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal tem 

competência exclusiva para julgar mandado de injunção contra omissão legislativa (O mandado de injunção 

perante o Supremo Tribunal Federal: a reserva de jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal 

para o suprimento das omissões legislativas inconstitucionais, n. 10.3.b, p. 310-318). FÁBIO LIMA QUINTAS 

defende também que o mandado de injunção não serve para viabilizar o exercício de direito previsto apenas 

em Constituição estadual. Em suas palavras, “o parâmetro de controle de inconstitucionalidade por omissão, 

em mandado de injunção, deve ser necessariamente o da Constituição da República” (op. cit., n. 10.6, 

p. 338). 

255 Apenas os Estados do Amapá, de Minas Gerais, do Piauí e do Rio de Janeiro atribuíram 

competência tanto aos juízes de primeira instância quanto aos respectivos Tribunais de Justiça, dependendo 

do órgão, da autoridade ou da entidade responsável pela omissão. Assim, por exemplo, a Constituição do 

Estado de Minas Gerais dispõe o seguinte: “Art. 106. Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições 

previstas nesta Constituição: I – processar e julgar originariamente, ressalvada a competência das justiças 

especializadas: (...) f) mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de 

órgão, de entidade ou de autoridade estadual da administração direta ou indireta. (...) Art. 113, parágrafo 

único: “Compete ao Juiz de Direito julgar mandado de injunção quando a norma regulamentadora for 

atribuição do Prefeito, da Câmara Municipal ou de sua Mesa Diretora, ou de autarquia ou fundação pública 

municipais”. 

256 Em sentido parcialmente semelhante, ensina BOTELHO DE MESQUITA que “a atribuição da 

competência originária para o mandado de injunção a juízos singulares ou a órgão fracionário do tribunal 

traria o grave inconveniente de possibilitar a multiplicação da norma supletiva pelo número dos juízes 

competentes ou dos órgãos em que o tribunal se dividisse. Vale para o mandado de injunção a mesma cautela 

que se adota para a ação direta de inconstitucionalidade, posto que são análogas as funções que, nos dois, o 

tribunal é chamado a desempenhar. Constituem, ambos, formas de intervenção do Poder Judiciário na 

atividade legislativa ou normativa de competência dos demais Poderes (“Anteprojeto de lei que dispõe sobre 

o mandado de injunção”, p. 123). Também no sentido de que a competência para julgar mandado de injunção 

deve se concentrar nos tribunais, cf. TEORI ZAVASCKI, “Mandado de injunção: anotações sobre o 

PL n. 6.128/2009”, p. 100. Em sentido contrário, entendendo que, salvo as exceções previstas na 

Constituição, a competência para julgar mandado de injunção deve ser – em regra – do juiz de primeira 

instância, cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Mandado de injunção e habeas data, p. 37-42. 
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Justiças Militar, Eleitoral e do Trabalho), eventual lei infraconstitucional federal poderia 

sim atribuir apenas a tribunais a competência para julgar mandado de injunção, excluindo – 

implícita ou expressamente – a competência dos juízes de primeira instância. 

Registre-se, por fim, que é atribuição privativa dos tribunais 

dispor, no regimento interno, sobre a competência e o funcionamento dos seus órgãos 

internos (CF, art. 96, I, a). Assim, cabe ao regimento interno de cada tribunal indicar se a 

competência para julgar mandado de injunção é de uma câmara ou turma, de um grupo de 

câmaras ou turmas, do plenário ou ainda do órgão especial. Em se tratando de tribunal 

estadual, porém, é de bom alvitre que o seu regimento interno (ou mesmo a Constituição 

estadual) estabeleça a competência do órgão de cúpula para julgar os mandados de 

injunção, principalmente se impetrados contra órgãos, entidades ou autoridades 

estaduais. 257-258 

 

 

17 - LEGITIMIDADE ATIVA 

 

A legitimidade ad causam pode ser definida como a 

qualidade para estar em juízo relativamente a determinado conflito. Trata-se da relação de 

adequação entre o sujeito e a causa. De modo geral, sempre que a procedência da demanda 

puder favorecer a esfera de direitos do autor, ele será parte legítima. A contrario sensu, se 

o resultado da demanda não tiver a aptidão de melhorar o patrimônio ou a vida do autor, 

                                                 

257 O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, estabelece que compete 

ao seu Órgão Especial processar e julgar, originariamente, “os mandados de injunção em face da 

Constituição do Estado de São Paulo, quando atribuída a omissão ao Governador do Estado, à Mesa e ao 

Presidente da Assembleia Legislativa, ao Conselho Superior da Magistratura ou a qualquer de seus 

integrantes, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Prefeito da Capital, à Mesa e ao Presidente da Câmara 

Municipal da Capital” (art. 13, I, c). 

258 Em sentido semelhante, BOTELHO DE MESQUITA entende ser necessário “que o mandado de 

injunção seja processado e julgado originariamente por um único órgão e mais precisamente pelo órgão cujas 

decisões possam ter eficácia vinculante para todos os demais; vale dizer: pelo tribunal pleno ou pelo órgão 

especial que lhe exerça as funções” (“Anteprojeto de lei que dispõe sobre o mandado de injunção”, p. 123). A 

única ressalva que se faz à lição do citado professor consiste no fato de que não pode lei federal definir 

competência interna de tribunal estadual, por força do que dispõem os arts. 96, I, a, e 125, § 1º, da 

Constituição Federal. 
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este será carecedor de ação e o processo deverá ser extinto sem julgamento do mérito 

(CPC, arts. 3º e 267, VI). 259 

Especificamente no que diz respeito ao mandado de injunção 

individual, 260 tem legitimidade ativa ad causam aquele que – em tese – é titular do direito 

constitucional cujo exercício esteja tolhido por falta de norma regulamentadora. 261-262 

A legitimidade ativa para ajuizar mandado de injunção abrange as pessoas naturais, as 

jurídicas e – em princípio – até mesmo os entes personalizados exclusivamente para fins 

processuais, como é o caso da massa falida, do espólio, do condomínio imobiliário, das 

sociedades irregulares, da herança jacente e da herança vacante (CPC, art. 12, III-V, VII e 

IX). 263-264  

Registre-se, ainda, que também as pessoas jurídicas de 

direito público interno têm – em tese – legitimidade para impetrar mandado de 

injunção. 265 Difícil será encontrar uma situação em que, por exemplo, determinado Estado 

ou Município seja titular de direito subjetivo previsto em norma constitucional preceptiva 

inexequível por si mesma, cujo exercício esteja inviabilizado exclusivamente por conta da 

ausência de regulamentação. Entretanto, essa dificuldade não pode levar à conclusão 

                                                 

259 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 545, p. 313. 

260 Sobre o mandado de injunção coletivo, v. tópico n. 31, infra. 

261 É interessante a comparação que faz HÉLIO TORNAGHI, no sentido de que “o mandado de 

injunção não é ação popular. Ao contrário dos interdicta do Direito Romano, que podiam ser pedidos por 

quivis ex populo, isto é, por qualquer pessoa do povo, o mandado de injunção deve ser requerido pelo titular 

do direito, da liberdade ou da prerrogativa protegidos pela Constituição” (“O mandado de injunção”, p. 45). 

262 Obviamente, o autor do mandado de injunção deve estar representado por advogado, se ele 

próprio não tiver capacidade postulatória. Nesse sentido: STF, Pleno, MI 772-AgRg, rel. Min. CELSO DE 

MELLO, j. 24.10.07, não conheceram, v.u., DJ 20.03.09. 

263 “O que há de comum entre as pessoas físicas, as jurídicas e esses entes personalizados 

exclusivamente para fins processuais é sua capacidade de serem titulares das situações jurídicas processuais – 

e, daí, sua capacidade de serem partes” (CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, 

n. 535, p. 291). 

264 Cf. CARLOS AUGUSTO ALCÂNTARA MACHADO, Mandado de injunção: um instrumento de 

efetividade da Constituição, n. 5.2.2, p. 98; HELEN ORTOLANI, Mandado de injunção: o desenvolvimento do 

Instituto, p. 56 e 105. 

265 Em sentido contrário, cf. HELEN ORTOLANI, Mandado de injunção: o desenvolvimento do 

Instituto, p. 106. 
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precipitada de se restringir o acesso ao mandado de injunção. 266 Afinal, ainda que não haja 

atualmente uma situação em que o referido direito subjetivo esteja claramente delineado, 

nada impede que uma emenda constitucional venha a atribuir a determinada pessoa jurídica 

de direito público interno um direito tutelável por mandado de injunção. 

 

 

18 - CONTINUAÇÃO: LITISCONSÓRCIO ATIVO 

 

Litisconsórcio é a situação caracterizada pela presença de 

dois ou mais sujeitos na posição de autores ou de réus dentro da mesma relação jurídica 

processual. 267 Caso duas ou mais pessoas sejam – em tese – titulares de determinado 

direito constitucional cujo exercício esteja tolhido por falta de norma regulamentadora, elas 

podem optar por litigar conjuntamente em um único mandado de injunção, formando assim 

litisconsórcio ativo facultativo. 268 A formação dessa modalidade de litisconsórcio depende 

apenas da vontade dos diversos colegitimados ativos e se justifica principalmente por 

razões de economia processual e harmonia de julgados. 269 

Aplica-se ao processo do mandado de injunção, por 

analogia, 270 a mesma regra prevista para o mandado de segurança, segundo a qual admite-

se o litisconsórcio ativo. 271-272 Registre-se, por fim, que a lei do mandado de segurança 

                                                 

266 Ademais, a inexistência do direito subjetivo invocado pelo impetrante concerne ao mérito do 

mandado de injunção, extravasando – assim – do âmbito das condições da ação. 

267 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Litisconsórcio, n. 11, p. 45. 

268 Como ensina CÂNDIDO DINAMARCO, “nos casos de litisconsórcio facultativo a legitimidade é 

isolada e não conjunta, embora possam os sujeitos optar pela propositura conjunta da demanda” (Instituições 

de direito processual civil, II, n. 551, p. 322). 

269 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Litisconsórcio, n. 133, p. 363-366. Ainda conforme o citado 

professor, “desde que configurada alguma das hipóteses de admissibilidade estabelecidas no art. 46 do 

Código de Processo Civil, a facultatividade do litisconsórcio é uma inerência da liberdade de agir e da 

amplitude da garantia constitucional do direito de ação. Só se exige a formação do litisconsórcio, ou seja, ele 

só é necessário, quando presente alguma das situações que conduzem a tanto. A necessariedade do 

litisconsórcio é extraordinária no sistema do direito processual civil; a facultatividade, ordinária” 

(Instituições de direito processual civil, II, n. 580, p. 368). 

270 Lei 8.038, de 28.5.90, art. 24, § ún.: “No mandado de injunção e no habeas data, serão 

observadas, no que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto não editada legislação específica”. 

271  Lei 12.016, de 7.8.09 (lei do mandado de segurança), art. 24: “Aplicam-se ao mandado de 

segurança os arts. 46 a 49 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. Os arts. 46 a 

49 do Código de Processo Civil tratam do litisconsórcio. 
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contém vedação expressa à formação de litisconsórcio ativo “após o despacho da petição 

inicial” (art. 10, parágrafo único), com o intuito de evitar a escolha do órgão julgador e 

consequentemente a ofensa ao princípio do juiz natural. Essa regra também vale para o 

processo do mandado de injunção. Todavia, prevalecendo a ideia de concentrar nos 

tribunais – e principalmente nos seus órgãos de cúpula – a competência para julgar 

mandado de injunção, 273 desaparecerá a razão que impede o litisconsórcio ativo ulterior 

nesse remédio processual. 

 

 

19 - LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

A questão da legitimidade passiva no mandado de injunção 

está intimamente relacionada com a eficácia e a natureza jurídica desse remédio 

constitucional. Como será visto oportunamente (infra, n. 26), predominava na 

jurisprudência o entendimento de que o mandado de injunção servia apenas para declarar a 

inconstitucionalidade da omissão e dar ciência disso ao órgão responsável pela elaboração 

da norma regulamentadora. 274 Nesse cenário, obviamente, só havia lugar para a citação do 

órgão, da autoridade ou da entidade estatal incumbida de editar a norma 

regulamentadora. 275-276 Mas essa posição inicial foi revista e a jurisprudência evoluiu para 

                                                                                                                                                    

272 Sobre litisconsórcio passivo no mandado de injunção, v. tópico n. 19, a seguir. 

273 Sobre a proposta de concentrar nos tribunais a competência para julgar o mandado de injunção, 

prestigiando-se assim a isonomia e a segurança jurídica, v. tópico n. 16, supra. 

274 STF, Pleno, MI 107-QO, rel. Min. MOREIRA ALVES, j. 23.11.89, v.u., DJU 21.9.90. 

275 Conforme já anotado, “no sentido de que ‘somente pessoas estatais podem figurar no polo 

passivo da relação processual instaurada com a impetração do mandado de injunção, eis que apenas a elas é 

imputável o dever jurídico de emanação de provimentos normativos’: STF-Pleno, MI 335-AgRg, Min. Celso 

de Mello, j. 9.8.91, maioria, DJU 17.6.94. Assim, segundo esse entendimento, no mandado de injunção, ‘não 

há lugar para citação, como interveniente, ou terceiro interessado, dos particulares, bem como para o 

litisconsórcio passivo entre estes e a autoridade competente para a elaboração da norma reguladora’ 

(RTJ 139/45: Pleno, MI 337-AgRg, maioria). Todavia, os acórdãos citados foram proferidos quando a 

decisão do mandado de injunção não ia além da mera comunicação do órgão responsável pela omissão 

normativa. Com a evolução da jurisprudência no sentido de conferir ao mandado de injunção a capacidade de 

afastar, desde logo, a omissão, vislumbra-se uma possível alteração jurisprudencial para admitir que a pessoa 

(física ou jurídica, de direito público ou privado) atingida diretamente pela decisão componha o polo passivo 

juntamente com o órgão responsável por aquela omissão” (NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI-FONSECA, Código 

de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 57 ao art. 102 da CF, p. 43). 

276 Entendendo que apenas o órgão estatal omisso deve figurar no polo passivo do mandado de 

injunção, cf. CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito 

brasileiro, n. 4.2.8.4, p. 373-374; ARICÊ MOACYR AMARAL SANTOS, O mandado de injunção, p. 27-28; 
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conferir ao mandado de injunção a capacidade de tutelar direta e imediatamente o direito 

constitucional cujo exercício esteja inviabilizado por falta de regulamentação. 

Após a aludida evolução jurisprudencial, o deferimento do 

mandado de injunção passou a recair diretamente sobre a pessoa que deve satisfazer o 

direito subjetivo constitucionalmente assegurado, tornando indispensável a sua citação, em 

atenção às garantias do contraditório e da ampla defesa, ínsitas ao devido processo 

legal. 277 Agora, portanto, deve-se admitir como réu do mandado de injunção não só o 

órgão estatal omisso, 278 mas qualquer pessoa natural ou jurídica – de direito público ou 

privado – que possa satisfazer o direito constitucional alegado pelo impetrante. 279 

Há quem entenda ser desnecessária a presença do órgão 

estatal omisso no polo passivo do mandado de injunção, ao lado da pessoa que 

efetivamente suportará os efeitos materiais da eventual concessão do writ. 280 Todavia, a 

                                                                                                                                                    

MICHEL TEMER, Elementos de direito constitucional, p. 210; HELEN ORTOLANI, Mandado de injunção: o 

desenvolvimento do Instituto, esp. p. 107. 

277 Nesse sentido, já há vários precedentes no Supremo Tribunal Federal. No mandado de injunção 

n. 562, por exemplo, o relator Min. MARCO AURÉLIO determinou a citação da União Federal, porque seria 

ela a responsável pela indenização prevista no art. 8º, § 3º, do Ato das disposições constitucionais 

transitórias. Ainda a título ilustrativo, no mesmo sentido: STF, Pleno, MI 1.090, rel. Min. GILMAR MENDES, 

j. 6.2.13, julgaram procedente, v.u., DJ 23.4.13 (no caso, a pessoa que suportaria os efeitos materiais da 

sentença – a Companhia Vale do Rio Doce – figurou no polo passivo do mandado de injunção desde o seu 

ajuizamento). 

278 A omissão inconstitucional pode ser imputada, em alguns casos, ao órgão que tem a iniciativa 

reservada de deflagração do processo legislativo. Nesse sentido, “sempre que houver iniciativa privativa do 

chefe do Executivo para a elaboração de determinada lei regulamentadora de norma constitucional de 

eficácia complementável e que não tenha ainda remetido ao órgão legislativo o projeto de lei concernente à 

tal matéria, será este o órgão moroso que deverá prestar informações na impetração do mandado de injunção, 

e não o órgão legislativo, que nenhuma responsabilidade terá pela situação de omissão inconstitucional” 

(ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 7.2.3, p. 132). No mesmo sentido, na jurisprudência: 

“Mandado de injunção. Ilegitimidade passiva do Presidente do Senado Federal se a iniciativa da lei é da 

alçada privativa do Presidente da República” (STF, Pleno, MI 153-AgRg, rel. Min. PAULO BROSSARD, 

j. 14.3.90, negaram provimento, v.u., DJU 30.3.90). Ainda: “No mandado de injunção em que se objetiva a 

regulamentação do art. 34, ADCT, da Constituição Mineira, referente à recomposição salarial do servidor 

público, a Assembléia Estadual não pode ser parte legítima, a figurar no pólo passivo da relação processual, 

posto que tal matéria é de iniciativa única e exclusiva do Governador do Estado, e a ele compete o 

desencadeamento do processo legislativo” (TJMG, Corte Superior, MI 37.979/2, rel. Des. MURILO JOSÉ 

PEREIRA, j. 8.3.95, extinguiram o processo, v.u., RT 727/266). 

279 Também admitindo a presença de pessoas naturais no polo passivo do mandado de injunção, cf., 

entre outros, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Mandado de injunção”, p. 426; TUCCI-TUCCI, Constituição de 

1988 e processo: regramentos e garantias constitucionais do processo, n. 23, p. 157; LUIZ FLÁVIO GOMES, 

“Anotações sobre o mandado de injunção”, p. 44.  

280 Para SÉRGIO BERMUDES, se o mandado de injunção visa “à tutela de uma pretensão, ela deverá 

ser exercida contra a pessoa, pública ou privada, que se opõe à pretensão; contra o titular da resistência. 
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participação do órgão responsável pela regulamentação, no processo do mandado de 

injunção, revela-se importante por duas razões. A primeira, de ordem dogmática, consiste 

no fato de a Constituição Federal ter distribuído a competência para julgar mandado de 

injunção referindo-se ao órgão responsável pela elaboração da norma regulamentadora 

faltante (arts. 102, I, q e 105, I, h). 281 A segunda razão é mais forte do que a anterior: o 

referido órgão é quem melhor pode informar se a regulamentação em questão realmente 

inexiste. 282 Além disso, ao dar notícia de eventual projeto de lei sobre o assunto ou de 

estudo já desenvolvido, o órgão inerte pode contribuir com bons elementos para a solução 

jurisdicional que regerá o caso concreto. 283 

A presença do órgão responsável pela regulamentação, no 

polo passivo do mandado de injunção, é importantíssima mesmo considerando que o 

controle da omissão inconstitucional realiza-se apenas concreta e incidentalmente. Mas tal 

presença torna-se ainda mais relevante caso se admita a possibilidade de expansão dos 

limites subjetivos da eficácia da decisão, seja de lege lata – como entende parte da 

                                                                                                                                                    

Assim, a legitimidade passiva no processo da ação de injunção deve ser determinada pela lide, atual ou 

iminente, ocupando o pólo passivo da relação processual quem, no conflito, exercer a resistência, opondo-se, 

ou ameaçando-se opor ao exercício do direito ou da liberdade, emergente da Constituição, ou da prerrogativa, 

assegurada na lei, cuja efetividade dependa da lei regulamentadora, ainda não editada. Não faria sentido 

chamar-se ao processo a autoridade (lato sensu) a cuja inércia se imputa a omissão, deixando-se de fora a 

parte contra a qual a pretensão é dedutível; nem há razão por que se haverá de trazer a autoridade ao 

processo, quando a sentença concessiva da injunção limitará seus efeitos ao impetrante, não se estendendo, 

pela falta de regra que lhe empreste efeito abrangente, a quem não tiver sido parte do processo” (“O mandado 

de injunção”, p. 24). Na jurisprudência, entendendo possível a impetração apenas contra Secretário de Estado 

que se opõe ao exercício de determinado direito constitucional, com a justificativa da inexistência da norma 

regulamentadora: TJRJ, 4º Grupo de Câmaras Cíveis, MI 6/90, rel. Des. BARBOSA MOREIRA, j. 6.2.91, 

julgaram procedente, maioria, DJ 29.4.91. 

281 Isso não significa, contudo, que as normas relativas à competência para julgar mandado de 

injunção imporiam a legitimidade passiva apenas e tão-somente do órgão, da autoridade ou da entidade 

responsável pela omissão. Na realidade, tais normas “apenas estabelecem um critério de distribuição de 

competência e não regras acerca de legitimação passiva” (ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, 

n. 9.2.3.3, p. 180). Em sentido semelhante, cf. FLÁVIA PIOVESAN, Proteção judicial contra omissões 

legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção, n. 7.3, p. 146. 

282 Nas palavras de BARBOSA MOREIRA, “é possível que esse órgão esteja na iminência de editar a 

norma. Um projeto de lei pode já ter sido aprovado por ambas as Casas do Congresso e estar às vésperas da 

sua sanção ou da sua promulgação; nesse caso, penso que a atitude mais correta, mais prudente, por parte do 

órgão judicial, seria a de esperar que sobrevenha a edição da norma. Então, penso que o órgão ao qual se 

defere a competência, para normalmente editá-la, deve ter alguma participação no processo” (“Mandado de 

injunção”, p. 118). 

283 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 9.2.3.3, p. 179. Em sentido semelhante, 

cf. LUÍS ROBERTO BARROSO, O direito constitucional e a efetividade de suas normas, cap. VII, p. 264-265. 
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doutrina, 284 ou mesmo de lege ferenda, conforme será defendido mais adiante (infra, 

n. 33). Isso porque a participação do órgão incumbido de editar a norma regulamentadora 

confere mais legitimidade política, jurídica e social à solução jurisdicional, especialmente 

se esta for dotada de eficácia ultra partes ou erga omnes. 

Em suma, coaduna-se com o devido processo legal a 

formação de litisconsórcio passivo entre o órgão, a entidade ou a autoridade responsável 

pela omissão e a pessoa que sofrerá diretamente os efeitos da decisão proferida no 

mandado de injunção. 285-286 

 

 

20 - CAUSA DE PEDIR 

 

A locução “causa de pedir” serve para indicar os 

fundamentos da pretensão processual do demandante. 287 Conforme o Código de Processo 

Civil, a causa petendi é composta pelos fatos e fundamentos jurídicos do pedido (art. 282, 

III). Embora os fundamentos jurídicos integrem a causa de pedir, deve-se registrar que eles 

exercem – no sistema processual brasileiro – papel menos relevante do que os fatos 

descritos na petição inicial. É que no sistema da substanciação, vigente aqui, somente os 

fatos descritos pelo autor influem na delimitação objetiva da demanda e consequentemente 

da sentença. Mas, além de individualizar as circunstâncias fáticas e propor o seu 

enquadramento jurídico, o demandante ainda deve necessariamente descrever os fatos 

caracterizadores da crise jurídica lamentada. 288 

                                                 

284 Para GILMAR MENDES, “a decisão em mandado de injunção, ainda que dotada de caráter 

subjetivo, comporta uma dimensão objetiva, com eficácia erga omnes” (Curso de direito constitucional, 

p. 1.334-1.335). Em sentido semelhante, cf., entre outros, TEORI ZAVASCKI, Eficácia das sentenças na 

jurisdição constitucional, p. 19 e n. 1.6, p. 41; BOTELHO DE MESQUITA, “Anteprojeto de lei que dispõe sobre 

o mandado de injunção”, p. 125. 

Sobre a eficácia da decisão no mandado de injunção, v. tb. tópico n. 26, infra. 

285 Nesse sentido, cf., entre outros, ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 9.2.3.3, p. 178-

185; RODRIGO MAZZEI, “Mandado de injunção”, p. 256, 257 e 265. 

286 A propósito, o art. 9º do Substitutivo ao Projeto de Lei 6.002/1990 dispõe que “aplica-se ao 

mandado de injunção o disposto no Código de Processo Civil quanto ao litisconsórcio”. 

287 Cf. JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, A causa petendi no processo civil, n. 1.3.3, p. 24. 

288 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 450, p. 130-133. 
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Os fatos constitutivos do direito do autor, no mandado de 

injunção, são aqueles relacionados à sua posição de sujeito ativo – ou titular – do direito 

invocado. Também integra a causa de pedir a descrição da mora em regulamentar norma 

constitucional preceptiva inexequível por si mesma. 289 Já os fatos caracterizadores da 

crise jurídica lamentada são aqueles ligados à resistência do impetrado em assumir a 

conduta – positiva ou negativa – determinada pela norma constitucional invocada. Esta, 

por sua vez, corresponde ao preceito normativo que contém o enquadramento jurídico dos 

fatos narrados pelo impetrante, bem como a consequência prevista pelo ordenamento 

(sanctio juris). 

Um exemplo pode servir para esclarecer, em breve síntese, a 

noção de causa de pedir no mandado de injunção. Suponha-se que determinado sujeito 

deseje ser beneficiado pela aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, da Constituição 

Federal. Nesse caso, ele deve descrever sua situação de servidor público: (a) portador de 

deficiência; ou (b) que exerça atividade de risco; ou ainda (c) cuja atividade seja exercida 

sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Por fim, o 

impetrante deve ainda alegar a omissão normativa inconstitucional, assim como a recusa 

do órgão estatal a lhe conceder a aposentadoria especial. 

 

 

21 - OBJETO DO PROCESSO 

 

O objeto do processo, conforme sucinta lição de LIEBMAN, “é 

aquilo que se pede ao juiz”. 290 Ele consiste, mais detalhadamente, na soma de todos os 

pedidos trazidos pelo autor originário, podendo ser ampliado por demanda do réu ou 

mesmo de terceiro interveniente. As demandas apresentadas, desse modo, representam a 

crise de direito material que deve ser resolvida pelo Estado-juiz. 291 

                                                 

289 Sobre mora inconstitucional, v. tópico n. 6, supra. 

290 Manual de direito processual civil, vol. I, n. 87, p. 251. 

291 Cf. BRUNO LOPES, Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada, n. 1, p. 13; CÂNDIDO 

DINAMARCO, “O conceito de mérito em processo civil”, esp. n. 103, p. 237, e n. 119, p. 273-276; CERINO 

CANOVA, “La domanda giudiziale ed il suo contenuto”, esp. p. 116. 
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Como não há, no mandado de injunção, espaço para demanda 

do réu ou de terceiro interveniente, o objeto do processo consiste exclusivamente no 

pedido formulado pelo impetrante. É nele que reside a pretensão ao reconhecimento e à 

consequente realização do direito subjetivo constitucional cujo exercício restou 

inviabilizado por falta de norma regulamentadora. Assim, valendo-se do exemplo lançado 

no tópico imediatamente antecedente, o pedido do mandado de injunção consiste na 

contagem diferenciada do tempo de serviço para efeito de aposentadoria especial. Se fosse 

ajuizada ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em vez de mandado de 

injunção, o objeto do processo seria, in casu, a mora em regulamentar o § 4º do art. 40 da 

Constituição Federal. Daí por que, enquanto na ação direta o controle da omissão é 

realizado em caráter principal, no mandado de injunção ele ocorre de forma meramente 

incidental, a fim de possibilitar a tutela do direito subjetivo alegado pelo impetrante. 292 

 

 

22 - PROCEDIMENTO 

 

A Constituição Federal de 1988 não traz nenhuma indicação 

do rito que o mandado de injunção deve seguir. Diante da parcimônia do texto 

constitucional, coube inicialmente ao Supremo Tribunal Federal decidir que, enquanto não 

editada uma lei para o mandado de injunção, aplicar-se-ia a este, por analogia, o 

procedimento do mandado de segurança. 293 Ulteriormente, a Lei 8.038, de 28.5.90, 

ratificou esse entendimento, dispondo que no mandado de injunção “serão observadas, no 

que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto não editada legislação 

específica” (art. 24, parágrafo único). 294-295 

                                                 

292 Conforme DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR, “a atividade supletiva do Poder Judiciário, no mandado 

de injunção, é um meio para a garantia de viabilidade e exercício do direito” (Controle de 

constitucionalidade: teoria e prática, p. 225). 

293 STF, Pleno, MI 107-QO, rel. Min. MOREIRA ALVES, j. 23.11.89, v.u., DJU 21.9.90. 

294 Sobre o procedimento do mandado de segurança, v. Lei 12.016, de 7.8.09. 

295 Nas palavras de ELIVAL DA SILVA RAMOS, o mandado de injunção “evoca, de algum modo, o 

mandado de segurança, porém dele difere substancialmente, porquanto o writ protege direito líquido e certo 

em face de ilegalidade ou abuso de poder, pressupondo, portanto, a existência de norma a fundamentar a 

existência do direito, ao passo que o mandado de injunção se predispõe a enfrentar o problema da ausência de 
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A aplicação, por ora e no que couber, do rito do mandado de 

segurança ao processo do mandado de injunção fundamenta-se em certas similitudes que 

eles apresentam, tal como a comprovação exclusivamente documental das alegações 

fáticas. 296-297 Isso não significa, contudo, que o procedimento do mandado de injunção 

deve ser necessariamente abreviado como no mandado de segurança. Conforme se 

defenderá oportunamente (infra, n. 33), no mandado de injunção deve haver lugar para 

amici curiae, audiências públicas etc., ainda que se estenda um pouco o procedimento. 

Trata-se de providência destinada a ampliar o contraditório efetivo e o debate público, 

tendo em vista principalmente a tendência de expansão da eficácia do referido remédio 

processual. 

Consigne-se, ademais, que não há prazo decadencial para o 

ajuizamento de mandado de injunção, ao contrário do que sucede com o mandado de 

segurança, cujo prazo para impetração é de 120 dias, contados da ciência do ato 

impugnado pelo interessado. O Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão em torno 

da constitucionalidade desse prazo previsto no art. 23 da lei do mandado de segurança, 

basicamente porque “a extinção do direito de impetrar o writ constitucional não gera a 

extinção do direito material eventualmente titularizado pelo impetrante, a quem se 

                                                                                                                                                    

regulamentação de norma constitucional de eficácia limitada, que contemple in fieri direito, liberdade ou 

prerrogativa” (Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução, n. 36, p. 312). 

296 Nas palavras de BOTELHO DE MESQUITA, “a consecução dos resultados que se podem esperar do 

mandado de injunção independe da produção de provas em audiência e sob alguns aspectos guarda analogia 

com o mandado de segurança. É razoável por isto que se lhe dê o mesmo procedimento que a lei criou para 

este” (“Anteprojeto de lei que dispõe sobre o mandado de injunção”, p. 124). No mesmo sentido, entendendo 

que os requisitos do mandado de injunção devem ser comprovados de forma documentada, cf. ANDRÉ 

RUFINO DO VALE, “Mandado de injunção: comentários ao projeto de regulamentação”, p. 197. Ainda, na 

jurisprudência: “Mandado de injunção. Rito procedimental. Adoção das disposições legais referentes ao 

mandado de segurança. Necessidade de prova pré-constituída do fato constitutivo do direito. Falta que 

implica no indeferimento do remédio constitucional” (TJRJ, Órgão Especial, MI 11/89, rel. Des. RENATO 

MANESCHY, j. 6.4.90, denegaram a ordem, v.u., RT 674/175). Em sentido contrário, ROQUE ANTONIO 

CARRAZZA entende que, enquanto não editada lei específica, “o procedimento da injunção deve ser o 

ordinário (arts. 282 e ss. do CPC), que permite uma apreciação jurisdicional mais abrangente. Sendo assim, 

não há necessidade de a prova, no mandado de injunção, vir pré-constituída” (Curso de direito constitucional 

tributário¸ p. 445, nota de rodapé 28). 

297 Conforme ensina CELSO AGRÍCOLA BARBI sobre o mandado de segurança, “no tocante aos 

‘meios’ de prova, é entendimento pacífico que só é admissível a de natureza documental, dada a facilidade de 

produção e a maior certeza dela decorrente” (Do Mandado de Segurança, n. 213, p. 189). Assim, segundo 

ADHEMAR FERREIRA MACIEL, nesse writ, “se o impetrante não juntar a documentação, comprovando o fato 

deduzido na inicial, ou se a apuração dos fatos exigir outras provas, deverá ser considerado, dentro de nossa 

sistemática processual, carecedor da segurança” (“Mandado de segurança. Direito líquido e certo”, p. 28). 
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reconhece, em consequência, observadas as normas legais, a possibilidade de acesso às 

vias processuais ordinárias”. 298 Esse fundamento, no entanto, não se aplicaria ao mandado 

de injunção, que praticamente representa a única alternativa para o titular do direito 

constitucionalmente assegurado exercê-lo a despeito da falta de norma regulamentadora. 

Assim, em suma, seria inconstitucional eventual previsão de prazo para impetrar mandado 

de injunção. 299 

 

 

23 - CONTINUAÇÃO: INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

A intervenção do Ministério Público como custos legis no 

mandado de injunção justifica-se pelo relevante interesse público que circunda esse 

processo. Nessa condição, seu dever é fiscalizar e participar, a fim de que o resultado final 

do processo seja compatível com os preceitos do direito objetivo e, assim, fiel aos valores 

éticos, políticos, sociais e econômicos protegidos pela ordem jurídica. 300-301 A atuação do 

órgão ministerial como fiscal da lei no mandado de injunção encontra respaldo legal na 

aplicação analógica do art. 12 da lei do mandado de segurança, cujo parágrafo único dispõe 

que a sua intimação é obrigatória, mas não a sua manifestação, devendo o procedimento 

                                                 

298 STF, 1ª Turma, RMS 21.504, rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 29.3.94, negaram provimento, v.u., 

DJU 10.6.94. Esse precedente foi um dos que deram origem à Súmula n. 632 do STF, segundo a qual “é 

constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”. O Supremo 

Tribunal Federal editou esse enunciado na vigência da antiga lei do mandado de segurança, no ano de 2003. 

Quando sobreveio a nova lei, em 2009, o Conselho Federal da OAB ajuizou ação direta – ADI 4.296 – 

questionando a constitucionalidade, dentre outros dispositivos, do art. 23 dessa lei, inobstante a existência do 

referido enunciado sumular. 

299 Segundo JOSÉ AFONSO DA SILVA, “o direito subjetivo de impetrar mandado de injunção é 

imprescritível e também não poderá estar sujeito a prazo decadencial, pela simples, mas relevante razão, de 

que o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas objeto desse remédio são 

igualmente imprescritíveis” (Mandado de injunção e habeas data, p. 52). No mesmo sentido, cf. ROQUE 

ANTONIO CARRAZZA, Curso de direito constitucional tributário  ̧ p. 445, nota de rodapé 28. Em sentido 

contrário, BOTELHO DE MESQUITA entende que deveria haver prazo decadencial, igual ao existente para o 

mandado de segurança, tendo em vista que “a gravidade das consequências de um ato de intervenção do 

Poder Judiciário na esfera da competência dos demais Poderes não permite que o direito de impetrar o 

mandado de injunção possa ser exercido a qualquer tempo. Nada justifica que se ponha um instrumento 

dotado desse poder nas mãos de quem se resigne por tempo indefinido com impossibilidade de exercer 

direitos, liberdades ou prerrogativas constitucionalmente assegurados” (“Anteprojeto de lei que dispõe sobre 

o mandado de injunção”, p. 128). 

300 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 617, p. 439. 

301 Sobre a propositura de mandado de injunção coletivo pelo Ministério Público, v. tópico n. 31, 

infra. 
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prosseguir mesmo diante de sua inércia. 302 Essa regra também deve valer para o mandado 

de injunção. 303 

Além da aplicação analógica da lei do mandado de 

segurança, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que 

o Ministério Público deve ter vista dos autos nos processos de mandado de injunção, 

“originários ou em grau de recurso” (art. 64, III). Por fim, registre-se que a atuação do 

órgão ministerial como custos legis também deverá ser obrigatória no incidente de 

expansão da eficácia do mandado de injunção, a ser proposto mais adiante (infra, n. 33). 

 

 

24 - MEDIDA DE URGÊNCIA 
 

O Supremo Tribunal Federal considerava incabível medida 

de urgência em mandado de injunção, 304 assim como em ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão. 305 Essa posição coadunava-se, quanto ao mandado de 

injunção, com o entendimento de que a sua procedência tinha como único efeito jurídico a 

declaração da inconstitucionalidade da omissão e a ciência disso ao órgão responsável pela 

elaboração da norma regulamentadora. 306 Isso porque, nesse contexto, seria praticamente 

                                                 

302 Lei 12.016, de 7.8.09, art. 12, parágrafo único: “Com ou sem o parecer do Ministério Público, os 

autos serão conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 (trinta) 

dias”. 

303 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 9.2.4, p. 187-188; DANIEL NEVES, Ações 

constitucionais, n. 5.4, p. 105. 

304 “Os pronunciamentos da Corte são reiterados sobre a impossibilidade de se implementar liminar 

em mandado de injunção: MI ns. 283, 542, 631, 636, 652 e 694, relatados pelos ministros Sepúlveda 

Pertence, Celso de Mello, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Ellen Gracie e por mim, respectivamente” (STF, 

Pleno, AC 124-AgRg, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 23.9.04, negaram provimento, v.u., DJU 12.11.04). Do 

voto do relator: “Se incabível a liminar na própria impetração, com maior razão é de se concluir pela 

impertinência de se implementá-la no bojo de ação cautelar”. 

305 “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de proclamar incabível a 

medida liminar nos casos de ação direta de inconstitucionalidade por omissão (RTJ 133/569, Rel. Min. 

Marco Aurélio; ADIn 267-DF, Rel. Min. Celso de Mello), eis que não se pode pretender que mero 

provimento cautelar antecipe efeitos positivos inalcançáveis pela própria decisão final emanada do STF” 

(STF, Pleno, ADI 1.458-MC, rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 23.5.96, v.u., DJ 20.9.96). 

306 Cf., por todos: STF, Pleno, MI 107-QO, rel. Min. MOREIRA ALVES, j. 23.11.89, v.u., 

DJU 21.9.90. 
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inócua a antecipação de uma tutela que se limitasse a comunicar o órgão inerte a respeito 

de seu próprio estado de mora inconstitucional. 307 

Entretanto, como se verá oportunamente (infra, n. 26), a 

jurisprudência evoluiu para conferir ao mandado de injunção a aptidão de tutelar 

diretamente o direito subjetivo constitucional. Almeja-se, assim, que o Supremo Tribunal 

Federal altere também a sua posição de não admitir medida de urgência em mandado de 

injunção. 308 Na verdade, o cabimento de medidas liminares, em todo tipo de processo 

judicial, é uma exigência da garantia do acesso à ordem jurídica justa 309 – em especial da 

efetividade e da tempestividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV, LIV, LV e 

LXXVIII). 310 Especificamente no que diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão, o legislador já introduziu em sua disciplina legal a medida cautelar, que 

“poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no 

caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de 

procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal” 

(Lei 9.868/1999, art. 12-F, § 1º; com a redação da Lei 12.063/2009). 311 

É de bom alvitre que também a futura lei do mandado de 

injunção contemple o cabimento de medida de urgência. Ainda que não o faça 

expressamente, esse tipo de providência pode ser determinada – inclusive de lege lata – 

com fundamento nos arts. 273 e 798 do Código de Processo Civil, que consagram o poder 

                                                 

307 Cf. ANDRÉ RUFINO DO VALE, “Mandado de injunção: comentários ao projeto de 

regulamentação”, p. 199-200. 

308 Entendendo ser cabível medida de urgência em mandado de injunção, cf. LUÍS ROBERTO 

BARROSO, O direito constitucional e a efetividade de suas normas, p. 275; CALMON DE PASSOS, Mandado de 

segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data (Constituição e processo), n. 24, p. 120-121. Em 

sentido contrário, cf. TUCCI-TUCCI, Constituição de 1988 e processo: regramentos e garantias 

constitucionais do processo, n. 23, p. 156. 

309 Na lição de KAZUO WATANABE, “o direito de acesso à Justiça é, fundamentalmente, direito de 

acesso à ordem jurídica justa” (“Acesso à justiça e sociedade moderna”, p. 135). 

310 Constituição Federal, art. 5º: “XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”; “LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal”; “LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 

o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”; e “LXXVIII - a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação”. 

311 Deferindo a medida cautelar, com base nesse dispositivo legal: STF, Pleno, ADO 23-MC, Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI, dec. mon., j. 24.1.13, DJ 1º.2.13. 
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geral de antecipação de tutela e o poder geral de cautela, respectivamente. Caso, porém, o 

legislador decida dispor explicitamente sobre a medida liminar no mandado de injunção, 

espera-se apenas que ele não imponha restrições ou vedações ao seu cabimento, como as 

previstas para o mandado de segurança. 312 Afinal, deve competir ao juiz analisar o caso 

concreto, ponderando os valores envolvidos, para conceder ou negar determinada medida 

urgente; nesse sentido, qualquer limitação imposta pelo legislador ao tipo de providência 

cabível ou ao seu conteúdo apresenta notório caráter inconstitucional. 

 

 

25 - DECISÃO FINAL 

 

Muito se discute sobre a eficácia substancial da decisão que 

julga procedente o mandado de injunção. Antes, porém, de examinar essa questão de forma 

específica, convém relembrar a classificação das sentenças quanto aos respectivos efeitos 

que se projetam para fora do processo, incidindo diretamente sobre a vida comum dos 

litigantes. 313 Assim, segundo tradicional lição, as sentenças de mérito podem ser 

classificadas quanto à sua estrutura, função e eficácia substancial em: (i) meramente 

declaratórias; (ii) constitutivas; ou (iii) condenatórias. 314 

A sentença meramente declaratória tem a estrutura lógico-

substancial mais simples entre todas as sentenças de mérito, porque ela se limita à 

                                                 

312 Em mandado de segurança, por exemplo, “não será concedida medida liminar que tenha por 

objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens 

ou pagamento de qualquer natureza” (Lei 12.016/2009, art. 7º, § 2º). O Supremo Tribunal Federal tem 

aplicado esse dispositivo legal (v.g.: STF, Pleno, SS 4.140-Extn-AgRg, rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 2.3.11, 

negaram provimento, v.u., DJU 15.4.11). 

No sentido da inconstitucionalidade das vedações ao cabimento de liminar em mandado de 

segurança, cf., entre outros, CASSIO SCARPINELLA BUENO, Mandado de segurança, p. 101-102; LUIZ 

ALBERTO GURGEL DE FARIA, “A limitação das liminares: violação à lei maior”, p. 124-128; FLÁVIA DE 

ALMEIDA MONTINGELLI ZANFERDINI, “Restrições à concessão de liminares em mandado de segurança 

individual e coletivo”, p. 50-52; FELIPE SCRIPES WLADECK. “As medidas de urgência na nova lei do 

mandado de segurança”, p. 56. 

313 Entende-se, aqui, por sentença tanto a decisão do juiz singular quanto o acórdão dos tribunais. 

314 Cf., entre outros, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de direito processual civil, vol. I, n. 497-

500, p. 514-517; CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 889, p. 202-203, 

n. 895, p. 209-211, e n. 919-920, p. 250-251; LEONARDO GRECO, Instituições de processo civil, vol. I, 

n. 8.5.2, p. 196-201, e n. 8.8, p. 214-217. 
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declaração, não lhe acrescentando nada. Essa espécie de tutela jurisdicional visa a 

solucionar a chamada “crise de certeza”, representada por dúvida objetiva sobre a 

existência de uma relação jurídica, um direito ou uma obrigação – ou o seu modo de ser 

(valor da dívida, condições de exigibilidade etc.). 315-316 A decisão que julga procedente a 

ação de investigação de paternidade é um exemplo de sentença meramente declaratória, na 

medida em que o juiz se limita a reconhecer que o autor é filho do réu. Obviamente, essa 

sentença não cria a relação de paternidade, que existe desde o momento no qual o autor foi 

concebido. 317 

Já a sentença constitutiva reconhece o direito do demandante 

à alteração pedida e ela própria realiza a modificação da situação jurídica – quer se trate de 

constituição, reconstituição, modificação ou extinção de uma relação jurídica. 318 Esse tipo 

de sentença declara a existência do direito a uma modificação na situação jurídica e, em 

um segundo momento lógico, produz essa alteração. Seu efeito, portanto, opera-se 

automaticamente, de modo que o resultado desejado é produzido sem a necessidade de 

uma execução forçada. A título ilustrativo, são constitutivas a sentença que decreta o 

divórcio e aquela que anula o ato jurídico por incapacidade relativa do agente. 319 

A sentença condenatória, por sua vez, caracteriza-se por 

afirmar imperativamente a existência do direito do demandante e aplicar a sanção 

executiva. Como toda sentença de mérito, a condenatória também é portadora de uma 

declaração; o que a distingue das demais, porém, “é seu segundo momento lógico, 

consistente na criação de condições para que a execução passe a ser admissível no 

                                                 

315 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, I, n. 58, p. 153-154; e III, 

n. 904, p. 223. 

316 Toda sentença que julga improcedente a demanda é meramente declaratória negativa, 

independentemente da espécie de tutela almejada. 

317 Cf. LEONARDO GRECO, Instituições de processo civil, vol. I, n. 8.5.2, p. 197. 

318 Como se vê, a sentença constitutiva visa a debelar a chamada “crise da situação jurídica”, 

instituindo entre os litigantes uma situação jurídica nova (cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito 

processual civil, I, n. 58, p. 155-156; e III, n. 888, p. 199). 

319 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 889, p. 202-203, e 

n. 924, p. 256-257; HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de direito processual civil, vol. I, n. 500, p. 517. 
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caso”. 320 Assim, a sentença condenatória institui em favor da parte vencedora um título 

executivo, que lhe possibilita utilizar a via executiva, caso o vencido não cumpra a 

prestação que lhe foi imposta. 321-322 Como se vê, a tutela jurisdicional condenatória é 

incapaz de solucionar por si própria a crise de adimplemento que a legitimou, pois o direito 

do credor só se satisfaz se o devedor atender voluntariamente ao comando judicial e 

cumprir a obrigação cominada ou, não ocorrendo essa hipótese, se forem desencadeadas as 

medidas inerentes à execução forçada. Nesse tipo de tutela, portanto, a efetivação do 

direito reconhecido dependerá sempre de um evento futuro, seja a satisfação voluntária 

pelo obrigado, seja a fase executiva do processo. 323 

Encontram-se, também, na categoria da tutela jurisdicional 

condenatória as chamadas sentenças executivas “lato sensu” e as mandamentais. As 

primeiras se caracterizam por autorizar a execução independentemente da iniciativa da 

parte. Elas são raras no sistema processual brasileiro, só existindo na medida em que o 

legislador as institua expressamente, como o fez, por exemplo, nas ações de despejo da Lei 

do Inquilinato. 324-325 As sentenças mandamentais também apresentam a mesma estrutura 

lógico-substancial das condenatórias clássicas: um momento declaratório e outro 

sancionador, que viabiliza a execução forçada. A única diferença consiste na intensidade 

da sanção imposta, que autoriza o juiz a impor medidas especialmente enérgicas (v.g., 

multa diária, desfazimento de obras etc.), a fim de proporcionar ao vencedor a efetiva 

                                                 

320 CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 911, p. 234. 

321 Essa prestação pode consistir na entrega de um bem ou de dinheiro (dar), na realização de 

determinada atividade (fazer) ou ainda em uma abstenção (não fazer). Nesse sentido, cf. LEONARDO GRECO, 

Instituições de processo civil, vol. I, n. 8.5.2, p. 198. 

322 Cf. HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de direito processual civil, vol. I, n. 499, p. 515. 

323 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 895, p. 210, e n. 911, 

p. 235. Nas precisas palavras do citado professor, “a sentença condenatória não passa de uma sentença de 

prestação (Leistungsurteil), que não vai além da emissão de um preceito concreto a ser cumprido pelo 

obrigado” (op. cit., n. 911, p. 236). 

324 Lei 8.245, de 18.10.91, art. 65. 

325 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 920, p. 251. Como nota 

o citado professor, “é muito estranha a denominação dada a essas sentenças, porque elas são autênticas 

sentenças condenatórias e portanto valem por título executivo como qualquer condenatória. A única diferença 

é essa eficácia de dispensar a iniciativa da parte para que a execução tenha início. Na linguagem jurídica não 

há lugar para uma sentença executiva, e quem emprega essa expressão está pensando em sentença 

condenatória. Além disso, por que lato sensu?” (op. cit., n. 920, p. 251). 



89 

 

satisfação de seu direito. 326 No direito brasileiro, são dotadas desse particular reforço do 

comando judicial as sentenças concessivas de mandado de segurança e as que condenam o 

vencido a fazer, não fazer ou entregar coisa certa (CPC, arts. 461 e 461-A, e CDC, 

art. 84). 327 

Como já aludido, as sentenças executivas lato sensu e as 

mandamentais realizam a essência comum a todas as sentenças condenatórias, ou seja, 

declaram o direito do autor e ordenam uma prestação de uma parte em favor da outra. 

Apenas o modus operandi da execução forçada dessa prestação é que se diferencia; ela 

pode se iniciar de ofício e contar com medidas de coerção ou de sub-rogação mais 

enérgicas. Como eventual peculiaridade de uma ou de outra reside somente na respectiva 

execução, fato externo à decisão judicial, conclui-se que tanto a sentença conhecida como 

executiva lato sensu quanto a mandamental enquadram-se ontologicamente na categoria 

das sentenças condenatórias. 328 

Sinteticamente exposta a classificação das sentenças de 

mérito conforme a sua estrutura, função e eficácia substancial, cumpre agora analisar 

especificamente a natureza da decisão que concede o mandado de injunção. É incorreto 

afirmar que esse provimento tem natureza meramente declaratória, pois ele não se limita à 

simples eliminação de incertezas. Todavia, como toda sentença de mérito, o seu primeiro 

momento lógico consiste em uma declaração – no caso, sobre a existência da mora 

                                                 

326 O § 5º do art. 461 do Código de Processo Civil é bem ilustrativo da força das medidas que o juiz 

pode adotar para efetivar a sentença mandamental. Nos termos do citado § 5º, “para a efetivação da tutela 

específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, 

determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, 

remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com 

requisição de força policial”. 

327 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 919, p. 248. 

328 Cf. HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de direito processual civil, vol. I, n. 499, p. 516; 

CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 919-920, p. 248-251, e IV, n. 1.469, 

p. 256; LEONARDO GRECO, Instituições de processo civil, vol. I, n. 8.5.2, p. 198-200. Em sentido contrário, 

defendendo que as sentenças – assim como as ações – podem ser classificadas autonomamente em 

declaratórias, constitutivas, condenatórias, mandamentais e executivas lato sensu, cf., por todos, PONTES DE 

MIRANDA, Tratado das ações, t. I, n. 32, p. 161-166, e n. 34-38, p. 197-212. Ainda a respeito da chamada 

“teoria quinária da ação” cf. tb. PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, t. I, cap. II, 

p. 110-118. 
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normativa inconstitucional e do direito subjetivo do impetrante inviabilizado por falta de 

norma regulamentadora. 329 

A decisão que julga mandado de injunção também não pode 

ser classificada, tecnicamente, como constitutiva. Como se sabe, a tutela jurisdicional 

constitutiva é capaz de solucionar – por si só e de forma automática – a crise jurídica 

lamentada pelo demandante, razão pela qual ela é considerada “a mais perfeita das que têm 

lugar no processo de conhecimento”. 330 Não obstante, é possível vislumbrar na decisão de 

procedência do mandado de injunção certo caráter constitutivo em sentido lato, na medida 

em que se preenche a lacuna normativa para viabilizar o exercício do direito constitucional 

no caso concreto. 

A decisão de procedência do mandado de injunção tem típica 

natureza condenatória. Embora essa decisão contemple um momento declaratório e outro 

constitutivo, estes apenas servem de fundamento lógico para a realização da finalidade 

substancial da tutela concedida pelo mandado de injunção, ou seja, a efetivação do direito 

subjetivo constitucional cujo exercício estava inviabilizado por falta de norma 

regulamentadora. Assim, o dispositivo da decisão condenará o vencido a satisfazer o 

direito constitucional do impetrante, ou a não impedir o seu exercício, tal como 

supletivamente regulamentado. Como todas de natureza condenatória, a decisão de 

procedência do mandado de injunção também afirma imperativamente a existência de um 

direito subjetivo e, em seguida, aplica a sanção executiva para o não cumprimento 

voluntário da conduta prescrita, a qual pode consistir – conforme o caso – em fazer, não 

                                                 

329 Para ELAINE HARZHEIM MACEDO e MICHELLE FERNANDA MARTINS, “a sentença de procedência 

do mandado de injunção tem um viés declaratório (reconhecimento da mora legislativa ou regulamentadora e 

do não exercício do direito, liberdade ou prerrogativa), mas não se esgota nesse pronunciamento, impondo-se 

que a sentença defina a solução do caso concreto, estabelecendo os requisitos para sua autossatisfação. Assim 

sendo, além do enunciado declaratório, o direito do autor se complementará com enunciado mandamental ou 

executivo ou constitutivo ou condenatório, conforme as características do caso concreto, vinculando não 

apenas o órgão normatizador, mas especialmente, aqueles que se viriam obrigados a realizar o direito 

subjetivo insatisfeito” (“A eficácia do mandado de injunção: doutrina e perspectivas jurisprudenciais”, 

p. 118-119). 

330 CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, I, n. 58, p. 155. Ainda nas 

palavras do citado professor, a sentença constitutiva “já traz em si mesma a sua própria efetivação e o 

resultado desejado é produzido por ela própria, sem necessidade nem cabimento de uma execução forçada e 

sem contar, em momento algum, com a disposição do obrigado a obedecer ou a cumprir (anulado o contrato, 

ele já não existe; passada em julgado a sentença de separação judicial, as partes já estão separadas)” (op. cit., 

n. 58, p. 155). 
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fazer, entregar coisa ou pagar quantia. Desse modo, forma-se um título executivo judicial 

em favor do impetrante, que lhe franqueará os caminhos para a tutela jurisdicional 

executiva, se ele ainda encontrar resistência à satisfação de seu direito constitucional. 

Todavia, nos casos em que não for possível especificar 

imediatamente o quantum debeatur, a decisão do mandado de injunção pode conter 

condenação genérica. 331 Nessa hipótese, afirma-se o direito subjetivo constitucional do 

impetrante, bem como a correlata obrigação da outra parte, mas não se chega ao ponto de 

definir o montante devido. A admissibilidade da execução fica, assim, condicionada à 

prévia determinação do valor da condenação mediante as operações de liquidação da 

decisão, conforme as disposições do Código de Processo Civil. 332-333 

Ao determinar uma prestação do vencido em favor do 

impetrante, o mandado de injunção contém uma “ordem” – palavra sinônima tanto de 

mandado quanto de injunção; 334 mais precisamente, uma ordem formal para que o vencido 

pague certa quantia, entregue um bem, realize determinada atividade ou deixe de realizá-la, 

conforme o objeto do mandado de injunção ajuizado. 335 Note-se, contudo, que o mandado 

de injunção, especificamente quando condena a pagar quantia, não apresenta natureza 

                                                 

331 É chamada de “genérica, ou ilíquida, a condenação cujo momento declaratório não determina a 

quantidade de bens devidos pelo réu nem oferece elementos suficientes para se determinar essa quantidade 

mediante simples cálculo aritmético” (CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, 

n. 914, p. 240). 

332 Foi o que ocorreu, v.g., no seguinte caso: “Art. 8º, § 3º, do ADCT. Anistia. Reparação econômica 

àqueles que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional. Portarias reservadas do 

Ministério da Aeronáutica. Mora do Congresso Nacional. Projetos de lei vetados pelo chefe do Poder 

Executivo. Writ pretende a mudança de orientação deste tribunal, para que este fixe os limites da reparação e 

acompanhe a execução do acórdão. O tribunal decidiu assegurar, de plano, o direito à indenização, sem 

constituir em mora o Congresso Nacional, para, mediante ação de liquidação, independentemente de sentença 

de condenação, fixar o valor da indenização” (STF, Pleno, MI 543, rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, j. 26.10.00, 

julgaram parcialmente procedente, maioria, DJU 24.5.02). 

333 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 914, p. 240-241. 

334 Mandado pode ser definido como “ordem escrita emitida por uma autoridade pública 

prescrevendo o cumprimento de determinado ato” (HOUAISS-VILLAR, Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa, p. 1.830); e injunção como “ordem precisa e formal” (op. cit., p. 1.621). 

335 Em sentido parcialmente semelhante, ELIVAL DA SILVA RAMOS afirma que “a procedência do 

mandado de injunção deveria culminar com a emissão de provimento de natureza constitutivo-condenatória 

ou constitutivo-mandamental, mediante o qual, inicialmente, se constrói a disciplina normativa necessária ao 

pleno exercício do direito tutelado, porém para vigorar em concreto, nos limites da situação fática trazida a 

juízo, para, em seguida, impor condenação ou ordem de fazer ou deixar de fazer ao sujeito passivo da relação 

jurídica em pauta” (Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução, n. 36, p. 315-316). 
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“mandamental” no sentido estrito acima exposto, tendo em vista que – nesse caso – não se 

autoriza o juiz a impor as mesmas medidas enérgicas contidas nos comandos condenatórios 

de fazer, não fazer ou entregar coisa certa. 336-337 

Registre-se, ainda, que a procedência do mandado de 

injunção não acarreta uma ordem dirigida ao órgão omisso para que ele edite a norma 

regulamentadora faltante. 338 A decisão desse writ tampouco deve condicionar o exercício 

do direito subjetivo ao esgotamento de um prazo estipulado para que o órgão inerte saia da 

situação de omissão inconstitucional. 339 Além de configurar uma intromissão de duvidosa 

                                                 

336 Nada impede, porém, que se estabeleçam de lege ferenda medidas mais rigorosas para o 

descumprimento de mandado de injunção condenatório de pagamento de quantia. O § 2º do art. 51 do 

“Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos”, por exemplo, continha previsão no sentido de 

que o juiz poderia – de ofício – fixar multa diária para o caso de descumprimento da decisão proferida em 

sede de mandado de injunção coletivo. A respeito desse dispositivo projetado, RICARDO LEONEL chegou a 

afirmar que “a sentença terá também carga mandamental, pois deverá determinar as obrigações do legitimado 

passivo, para efetivação do direito do grupo, categoria ou classe, sendo possível a previsão, ainda que de 

ofício, de multa cominatória” (“Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos: a ação popular, a 

ação de improbidade, o mandado de segurança coletivo e o mandado de injunção”, p. 93). 

337 Assim, conclui corretamente ELIVAL DA SILVA RAMOS que a decisão de procedência do mandado 

de injunção não terá sempre e necessariamente, em sentido técnico, “natureza mandamental, o que não 

deveria causar espécie, pois não é a denominação dada pelo legislador que define a natureza de um instituto 

jurídico” (Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução, n. 36, p. 316, nota de 

rodapé 912). 

338 Ensina CELSO AGRÍCOLA BARBI que o mandado de injunção não pode “pretender obrigar o Poder 

Legislativo a elaborar a lei regulamentadora, porque uma obrigação desse tipo é inconciliável com a técnica 

do processo legislativo, com o caráter colegiado dos órgãos legislativos, com a liberdade de que dispõe o 

Poder Legislativo no fixar os detalhes das leis e com a liberdade de voto dos membros daquele poder” 

(“Ainda o mandado de injunção”, p. 11). 

339 Registre-se, porém, a opinião de ANDRÉ RUFINO DO VALE, segundo a qual “quando o impetrado 

no mandado de injunção não for órgão legislativo, e assim a omissão for imputada a órgão ou autoridade 

administrativa, o Tribunal poderá normalmente fixar prazo para a edição da norma, como prevê a própria 

Constituição, no art. 103, § 2º, onde já estabelece o prazo de 30 dias. Tendo em vista a complexidade que 

pode assumir o processo de edição de uma norma regulamentar, tal prazo não deve ser entendido como um 

limite fixo, e sim como um parâmetro a ser utilizado sempre que possível, não impedindo o estabelecimento 

de prazos mais curtos ou mais longos, conforme as especificidades do caso concreto. Essa, inclusive, é a 

interpretação atualmente adotada pelo legislador e insculpida na Lei 12.063/2009, que regulamenta a ação 

direta de inconstitucionalidade por omissão. Essa lei prevê que, no caso de omissão imputável a órgão 

administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de trinta dias (art. 12-H, § 1º), o que constitui 

uma reafirmação da norma da parte final do § 2º do art. 103 da Constituição. Não obstante, a lei também 

possibilita ao STF, em casos excepcionais e tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse 

público envolvido, a fixação de prazo razoável para as providências administrativas. Como afirmado em 

outro trabalho, essa norma tem fundamento em uma simples razão: muitas vezes é praticamente impossível à 

Administração – com todas as conhecidas limitações humanas, procedimentais e, principalmente, financeiras 

– adotar, no exíguo prazo de 30 dias, providências eficazes para sanar determinados casos de omissão 

inconstitucional. A norma, assim, abre ao Tribunal a possibilidade de, diante das especificidades do caso, 

fixar prazo mais alargado para o cumprimento do dever constitucional pelas autoridades administrativas” 

(“Mandado de Injunção: comentários ao projeto de regulamentação”, p. 219-220). 
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constitucionalidade de um Poder em outro, tal providência parece um tanto ingênua, 

inclusive porque a experiência tem demonstrado que o Legislativo não costuma seguir os 

prazos fixados pelo Judiciário – seja em ações diretas ou em mandados de injunção – para 

a conclusão de processos legislativos de normas faltantes. 340-341 Em suma, repise-se: o 

mandado de injunção serve para viabilizar diretamente o exercício do direito subjetivo 

constitucional, de modo que é apenas secundária a sua eventual utilidade como meio de 

pressionar o órgão inerte para elaborar a norma regulamentadora faltante. Essa ideia, no 

entanto, não foi assimilada de forma imediata pela jurisprudência, conforme se verá no 

tópico subsequente. 

 

 

26 - CONTINUAÇÃO: ANÁLISE CRÍTICA DA EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL QUANTO À 

EFICÁCIA DA DECISÃO 

 

A análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

relativa ao mandado de injunção demonstra bem como o Poder Judiciário brasileiro, e 

especialmente o referido tribunal de superposição, passou a desempenhar um papel mais 

atuante na concretização dos direitos e garantias fundamentais. 

Logo após a promulgação da Constituição de 1988, o 

Supremo Tribunal Federal, invocando a doutrina clássica da separação dos Poderes, 

praticamente equiparou o mandado de injunção à ação direta de inconstitucionalidade por 

                                                 

340 Nesse sentido, referindo-se ao Projeto de Lei 6.128/2009, ANDRÉ RUFINO DO VALE afirma que “a 

determinação judicial de prazo para a atuação legislativa, tal como estabelece o projeto, além de obviamente 

não ser consentânea com o princípio da divisão dos poderes, pois implica uma clara ingerência desmesurada 

de um poder em outro, parece ser um tanto ingênua, pois parte do pressuposto de que a atividade parlamentar 

de caráter eminentemente legislativo pode submeter-se a comandos judiciais desse jaez e de que o Poder 

Legislativo tenderá a sempre cumprir fielmente as determinações dos tribunais. Em verdade, ela despreza a 

real complexidade da atividade política própria dos parlamentos” (“Mandado de Injunção: comentários ao 

projeto de regulamentação”, p. 214). Também no sentido de que a decisão final do mandado de injunção não 

deve estipular prazo para que o órgão omisso edite a norma regulamentadora, cf. LUIZ FLÁVIO GOMES, 

“Anotações sobre o mandado de injunção”, p. 43. Em sentido contrário, cf. VICENTE GRECO FILHO, Tutela 

constitucional das liberdades, p. 184; ALEXANDRE DE MORAES, Direito constitucional, n. 5.9, p. 192. 

341 A título exemplificativo de descumprimento de prazo fixado pelo Judiciário, v. nota de rodapé 

n. 349, infra. 



94 

 

omissão. Essa posição, chamada de “não concretista”, 342 foi firmada no seguinte 

julgamento, no qual se conceituou o mandado de injunção como: 

“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”. 343 

Para a corrente não concretista, a decisão final do mandado 

de injunção teria natureza meramente declaratória, pois se limitaria a certificar a situação 

de mora inconstitucional, dando ciência disso ao órgão responsável pela elaboração da 

norma regulamentadora. 344 A experiência revelou, no entanto, que a efetividade desse tipo 

de provimento, destituído de força executiva, ficava dependente exclusivamente de 

“eventuais efeitos políticos negativos que a sua inobservância poderia gerar para os 

responsáveis. Tais efeitos, impessoais e difusos, diretamente relacionados com o grau de 

politização da sociedade, se mostraram escassos na experiência brasileira. Tanto isso é 

                                                 

342 Para a corrente não concretista, o mandado de injunção “deveria revestir-se de efeitos meramente 

declaratórios, isto é, o de declarar a mora inconstitucional, recomendando à autoridade competente editar o 

ato normativo reclamado” (MARCELO CASSEB CONTINENTINO, “Efeitos da decisão no mandado de injunção: 

perspectivas”, p. 79). Segundo RODRIGO MAZZEI, essa concepção é conhecida também por “teoria da 

subsidiariedade” (“Mandado de injunção”, p. 223-224). Conforme explica HELEN ORTOLANI, a adoção dessa 

teoria “faria do mandado de injunção uma indesejável ‘ação de inconstitucionalidade por omissão 

subsidiária’. O que valeria dizer: caso os titulares da ação direta de inconstitucionalidade por omissão se 

omitirem no seu exercício, fica, então, deferido a qualquer interessado o direito de utilizar o procedimento 

injuncional para obter aquilo que primeiramente caberia àqueles titulares buscar” (Mandado de injunção: o 

desenvolvimento do Instituto, p. 83). 

343 STF, Pleno, MI 107-QO, rel. Min. MOREIRA ALVES, j. 23.11.89, v.u., DJU 21.9.90. Todavia, 

deve-se registrar que louváveis acórdãos de tribunais locais, a despeito da jurisprudência restritiva do 

Supremo Tribunal Federal, conferiam maior efetividade ao mandado de injunção, já no começo da década de 

1990. Vide, por exemplo: TJRJ, 4º Grupo de Câmaras Cíveis, MI 6/90, rel. Des. BARBOSA MOREIRA, 

j. 6.2.91, julgaram procedente, maioria, DJ 29.4.91 (no caso, a decisão concretista teve eficácia inter partes). 

344 Nesse sentido, partindo do princípio da separação dos Poderes, MANOEL GONÇALVES FERREIRA 

FILHO entende que “o alcance do mandado de injunção é análogo ao da inconstitucionalidade por omissão. 

Sua concessão leva o Judiciário a dar ciência ao Poder competente da falta de norma sem a qual é inviável o 

exercício de direito fundamental. Não importa no estabelecimento pelo próprio órgão jurisdicional da norma 

regulamentadora necessária à viabilização do direito” (Curso de direito constitucional, cap. 34, p. 315). 
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verdade que as recomendações e admoestações do Judiciário quanto à inércia legislativa de 

um modo geral não lograram sensibilizar os responsáveis pela elaboração das normas”. 345 

Diante da ineficácia prática da decisão meramente 

declaratória no mandado de injunção, o Supremo Tribunal Federal gradativamente passou 

a conferir maior efetividade a esse remédio processual. Assim, por exemplo, passou a fixar 

prazo para que o órgão competente suprisse a omissão normativa, com a determinação de 

que o Judiciário poderia conceder diretamente o direito pleiteado, se persistisse a inércia 

após o prazo estipulado. Essa corrente, que ficou conhecida como “intermediária”, 346 

prevaleceu no julgamento dos mandados de injunção relativos à (i) imunidade fiscal de 

entidades beneficentes de assistência social; 347 e (ii) indenização aos cidadãos que foram 

impedidos de exercer atividade profissional específica, por conta das Portarias Reservadas 

do Ministério da Aeronáutica mencionadas no § 3º do art. 8º do Ato das disposições 

constitucionais transitórias. 348 Registre-se ainda que, diante da subsistência dessa última 

omissão normativa, o Supremo Tribunal Federal deixou de fixar novo prazo ao Congresso 

Nacional nos subsequentes mandados de injunção relativos ao mesmo tema, decidindo que 

                                                 

345 TEORI ZAVASCKI, Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional, p. 18. Ainda conforme o 

citado autor, “essa a razão principal da radical mudança de rumo da jurisprudência do STF a respeito. Ao 

contrário da orientação inicial, passou-se a entender que o mandado de injunção deve ser considerado um 

remédio que não se limita a recomendar ou a provocar a ação do legislador. Quando necessário, pode e deve 

ir mais além, para também garantir o exercício (e, às vezes, até a própria satisfação) dos direitos, liberdades 

ou prerrogativas reclamados, editando, para tanto, uma espécie de regulação provisória da norma faltante” 

(op. cit., p. 18). 

346 Nas palavras de FLÁVIA PIOVESAN e MARIA CECÍLIA CURY CHADDAD, “aqueles que partilham 

dessa corrente doutrinária defendem que, caso o mandado de injunção seja procedente, deve ser reconhecida 

a mora, com a consequente ciência ao órgão omisso, que recebe um prazo para suprimir essa omissão e, na 

hipótese de permanência da inércia no prazo estipulado, seria lícita a concessão do direito no caso concreto 

pelo Judiciário” (“Mandado de injunção: desafios e perspectivas”, p. 414). Cf. tb. ALEXANDRE DE MORAES, 

Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, p. 429-430. 

347 O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o mandado de injunção “para 

declarar-se o estado de mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, no prazo de seis meses, 

adote ele as providências legislativas que se impõem para o cumprimento da obrigação de legislar decorrente 

do art. 195, § 7º, da Constituição, sob pena de, vencido esse prazo sem que essa obrigação se cumpra, passar 

o requerente a gozar da imunidade requerida” (STF, Pleno, MI 232, rel. Min. MOREIRA ALVES, j. 2.8.91, 

julgaram parcialmente procedente, maioria, DJU 27.3.92). 

348 “Mora legislativa na edição da lei necessária ao gozo do direito a reparação econômica contra a 

União, outorgado pelo art. 8º, par. 3º, ADCT. Deferimento parcial, com estabelecimento de prazo para a 

purgação da mora e, caso subsista a lacuna, facultando o titular do direito obstado a obter, em juízo, contra a 

União, sentença líquida de indenização por perdas e danos” (STF, Pleno, MI 283, rel. Min. SEPÚLVEDA 

PERTENCE, j. 20.3.91, julgaram parcialmente procedente, maioria, DJU 14.11.91; no caso, fixou-se “prazo de 

45 dias, mais 15 dias para a sanção presidencial, a fim de que se ultime o processo legislativo da lei 

reclamada”). 
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seria possível aos impetrantes “ajuizarem, imediatamente, nos termos do direito comum ou 

ordinário, a ação de reparação de natureza econômica instituída em seu favor pelo preceito 

transitório”. 349 

Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

conceder aposentadoria especial a servidor público, a despeito da inexistência da lei 

complementar prevista no art. 40, § 4º, da Constituição Federal. 350 Nesse julgado, os 

efeitos da decisão do mandado de injunção restringiram-se à servidora-impetrante (eficácia 

inter partes), 351 consagrando a chamada posição “concretista individual” ou, mais 

detalhadamente, concretista individual direta, que se diferencia da corrente intermediária, 

na medida em que viabiliza o direito subjetivo constitucional independentemente de 

fixação de prazo para o órgão inerte sair da situação de omissão inconstitucional. 352 

Continuando com a aludida transformação jurisprudencial, o 

Supremo Tribunal Federal novamente diferenciou – no que tange às respectivas eficácias – 

o mandado de injunção da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, conferindo 

àquele a aptidão de afastar, desde logo, a omissão inconstitucional. O caso envolvia o 

direito de greve de servidores públicos, previsto no art. 37, VII, da Constituição Federal, 

que exige a edição de lei específica para disciplinar o tema. O tribunal de superposição 

decidiu então aplicar analogicamente a lei que dispõe sobre o exercício do direito de greve 

dos empregados da iniciativa privada. Mas, nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal 

                                                 

349 “Reconhecido o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional – único destinatário do 

comando para satisfazer, no caso, a prestação legislativa reclamada – e considerando que, embora 

previamente cientificado no Mandado de Injunção n. 283, rel. Min. Sepúlveda Pertence, absteve-se de 

adimplir a obrigação que lhe foi constitucionalmente imposta, torna-se prescindível nova comunicação à 

instituição parlamentar, assegurando-se aos impetrantes, desde logo, a possibilidade de ajuizarem, 

imediatamente, nos termos do direito comum ou ordinário, a ação de reparação de natureza econômica 

instituída em seu favor pelo preceito transitório” (STF, Pleno, MI 284, rel. Min. CELSO DE MELLO, 

j. 22.11.92, julgaram procedente, maioria, DJU 26.6.92). 

350 “Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via 

pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral” (STF, Pleno, MI 721, rel. Min. MARCO 

AURÉLIO, j. 30.8.07, julgaram parcialmente procedente, v.u., DJ 30.11.07). 

351 Após essa decisão paradigmática, foram vários os mandados de injunção impetrados no Supremo 

Tribunal Federal pleiteando aposentadoria especial de servidor público. Por conta disso, o referido tribunal de 

superposição decidiu autorizar “que os Ministros decidam monocrática e definitivamente os casos idênticos” 

(STF, Pleno, MI 795-QO, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 15.4.09, um voto vencido, DJ 22.5.09). 

352 Cf. MARCELO CASSEB CONTINENTINO, “Efeitos da decisão no mandado de injunção: 

perspectivas”, p. 79 e segs.; PIOVESAN-CHADDAD, “Mandado de injunção: desafios e perspectivas”, p. 414; 

ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, p. 428-431. 
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levou a teoria concretista ainda mais longe, ao conferir eficácia erga omnes à decisão de 

procedência, não restringindo o seu alcance à categoria representada pelo sindicato que 

havia ajuizado o mandado de injunção. 353-354 Em razão da abrangência dos efeitos da 

decisão, essa posição é conhecida como concretista geral. 355-356 

                                                 

353 STF, Pleno, MI 712, rel. Min. EROS GRAU, j. 25.10.07, julgaram procedente, maioria, 

DJU 31.10.08. No mesmo sentido: STF, Pleno, MI 670, rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, j. 25.10.07, 

julgaram procedente, maioria, DJ 31.10.08; STF, Pleno, MI 708, rel. Min. GILMAR MENDES, j. 25.10.07, 

julgaram procedente, maioria, DJ 31.10.08. Para compreender melhor o que restou decidido nesses 

precedentes, vide: STF, Pleno, Rcl 6.568, rel. Min. EROS GRAU, j. 21.5.09, julgaram procedente, v.u., 

DJ 25.9.09. 

Note-se a relevância desses julgados que definiram balizas a serem observadas por todos os 

servidores públicos, no caso de optarem por exercer o direito de greve. O Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, por exemplo, julgou procedente ação declaratória de ilegalidade de greve de servidores públicos, 

baseando-se nos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos citados precedentes. In verbis: 

“Afigura-se ilegal o movimento grevista realizado em inobservância dos parâmetros estabelecidos no 

julgamento do Mandado de Injunção n. 708/DF, qual seja a prestação de serviços essenciais e indispensáveis 

ao atendimento das necessidades inadiáveis da coletividade” (TJMG, 3ª Câmara Cível, 

ACP 1.0000.10.013903-9/000, rel. Des. KILDARE CARVALHO, j. 15.3.2012, julgaram procedente, v.u., 

RJM 200/75). 

354 Cf. LUÍS ROBERTO BARROSO, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 172-

173. A respeito desse precedente, LUÍS ROBERTO BARROSO afirma que se trata “de um avanço capaz de 

retirar do limbo o mandado de injunção, sobretudo pelo fato de o STF ter admitido a possibilidade de dar à 

decisão eficácia erga omnes, a despeito da inexistência de previsão legal ou constitucional nesse sentido. 

Ainda em relação ao tema, cabe uma última observação acerca da legitimidade do estabelecimento judicial de 

um regramento temporário nos casos de omissão legislativa. Tal possibilidade não deve ser vista como 

violação à separação dos Poderes, por pelo menos dois motivos. Em primeiro lugar, pelo fato de a própria 

Constituição ter instituído o mandado de injunção para o controle das omissões inconstitucionais, sendo certo 

que a doutrina já defendia que o efeito normal da decisão deveria ser o suprimento da omissão. A atribuição 

de eficácia geral à disciplina temporária assim instituída confere racionalidade ao sistema e tutela a isonomia, 

evitando que situações semelhantes recebam tratamentos distintos por motivos diversos. Em segundo lugar, 

veja-se que os poderes constituídos em geral, incluindo o legislador, estão submetidos à Constituição. No 

caso, o principal fator de legitimação da atuação do Judiciário é a omissão de outro Poder, que tinha como 

efeito a paralisação da eficácia de normas constitucionais” (O controle de constitucionalidade no direito 

brasileiro, p. 173). Assim, o citado constitucionalista acabou revendo a sua posição doutrinária anteriormente 

externada em “Mandado de injunção. O que foi sem nunca ter sido. Uma proposta de reformulação”, esp. 

p. 59-61. 

355 Cf. PIOVESAN-CHADDAD, “Mandado de injunção: desafios e perspectivas”, p. 414.  

356 Alinhando-se à corrente “concretista geral”, BOTELHO DE MESQUITA leciona que a “atividade 

normativa é dominada pelo princípio da isonomia, que exclui a possibilidade de se criarem tantas normas 

regulamentadoras diferentes quantos sejam os casos concretos submetidos ao mesmo preceito constitucional. 

Também aqui é preciso ter presente que não cumpre ao tribunal remover um obstáculo que só diga respeito 

ao caso concreto, mas a todos os casos constituídos pelos mesmos elementos objetivos” (“Anteprojeto de lei 

que dispõe sobre o mandado de injunção”, p. 125). Em sentido semelhante, para GILMAR MENDES, “a decisão 

em mandado de injunção, ainda que dotada de caráter subjetivo, comporta uma dimensão objetiva, com 

eficácia erga omnes, que serve para tantos quantos forem os casos que demandem a concretização de uma 

omissão geral do Poder Público, seja em relação a uma determinada conduta, seja em relação a uma 

determinada lei” (Curso de direito constitucional, p. 1.334-1.335). Também defendendo que é da essência do 

mandado de injunção a edição de provimentos jurisdicionais com eficácia subjetiva que transcenda aos 
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Tendo em vista que os institutos processuais só existem e se 

justificam na medida em que proporcionam efetividade ao direito material, é claro que a 

posição inicialmente restritiva – “não concretista” – do Supremo Tribunal Federal tornava 

praticamente inócua a função do mandado de injunção perante a inércia indevida do Poder 

Público. 357 Ademais, a equiparação dessa garantia constitucional à ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão só poderia advir de uma imaginação ilógica e pouco 

razoável, segundo a qual a Constituição teria previsto dois institutos com idêntica 

finalidade; 358 ou melhor, “dois remédios constitucionais para que seja dada ciência ao 

órgão omisso do Poder Público, e nenhum para que se componha, em via judicial, a 

violação do direito constitucional pleiteado”. 359 Consigne-se ainda que, se essas duas 

ações tivessem realmente idêntica função, ficaria difícil explicar por que o constituinte 

franqueou amplamente a legitimidade para impetrar mandado de injunção, mas a restringiu 

para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 360 Por fim, depõe 

contra a corrente “não concretista” o próprio nome dado ao instituto do mandado de 

injunção, que não deixa de ser um tanto redundante, mas tem o inegável mérito de ser 

explícito e até didático quanto ao conteúdo coercitivo desse remédio processual. 361 

                                                                                                                                                    

partícipes da relação processual, cf. TEORI ZAVASCKI, Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional, 

p. 19 e n. 1.6, p. 41. Ainda em sentido semelhante, a favor da posição “concretista geral”, cf., entre outros, 

ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, esp. p. 100 e 106. 

357 Cf. BEDAQUE, Direito e processo, n. 32.2, p. 182. Além disso, se a Constituição “diz que cabe 

mandado de injunção quando a omissão legislativa torna inviável algum direito constitucional abstratamente 

previsto, é necessário que a tutela jurisdicional corresponda a ação judicial que torne o exercício desse direito 

viável. Isso porque, se fosse para o autor permanecer na situação em que se encontrava no momento anterior 

ao da sentença, seria mais razoável ele permanecer inerte, em vez de preocupar-se em demonstrar seu 

interesse processual, sua legitimação (...)” (RODRIGO MAZZEI, “Mandado de injunção”, p. 238). 

358 Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Mandado de injunção e habeas data, p. 26-27; PIOVESAN-CHADDAD, 

“Mandado de injunção: desafios e perspectivas”, p. 419. 

359 LUÍS ROBERTO BARROSO, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 168. 

360 Cf. RODRIGO MAZZEI, “Mandado de injunção”, p. 241. 

361 Cf. SÉRGIO BERMUDES, “O mandado de injunção”, p. 22. Assim, o nome com que o instituto “foi 

batizado reflete as aspirações que lhe serviram de fundamento e às quais o legislador não deve ficar surdo. 

Cabe propor, por isto, a partir do resultado logrado no mandado de injunção, uma via que assegure mais 

prontamente a satisfação do direito, liberdade ou prerrogativa decorrentes do preceito regulamentado” 

(BOTELHO DE MESQUITA, “Anteprojeto de lei que dispõe sobre o mandado de injunção”, p. 127). Nesse 

sentido, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ensina que “o uso da expressão ‘injunção’, embora não usual no 

direito pátrio, não deixa dúvida de que o novo remédio constitucional não se destina simplesmente a 

comprovar e declarar a omissão do legislador ordinário” (“Mandado de injunção”, p. 425). Em suma, para a 

corrente “não concretista”, “o mandado de injunção pouco tem de mandado – já que apenas cientifica – e 

menos ainda tem de injunção” (RODRIGO MAZZEI, “Mandado de injunção”, p. 224). 
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As “correntes concretistas” também não são isentas de 

críticas. Em primeiro lugar, como o mandado de injunção serve para viabilizar diretamente 

o exercício do direito subjetivo constitucional, deve ser descartada a fixação de prazo como 

meio de pressionar o órgão omisso para elaborar a norma regulamentadora. Além disso, a 

prática legislativa demonstrou que tais prazos foram todos ignorados, de modo que 

também por essa razão mostra-se inconveniente a chamada “posição intermediária”. 

Já quanto à posição “concretista individual direta”, uma 

possível primeira objeção refere-se ao risco de desprestígio do princípio da isonomia, na 

medida em que ela não seria a mais indicada quando se quer impedir o surgimento de 

diferentes decisões para casos iguais ou semelhantes. Também se levanta contra essa 

corrente o argumento de que ela inviabilizaria a atividade do Judiciário, sobretudo a do 

Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que este poderia se ver obrigado a julgar 

inúmeros mandados de injunção, impetrados por pessoas diversas, mas veiculadores do 

mesmo objeto. 362 

A chamada posição “concretista geral”, por sua vez, tem a 

seu desfavor a própria natureza jurídica do mandado de injunção, que consiste em 

instrumento de tutela de direito subjetivo constitucional, por meio do qual se controla a 

omissão normativa apenas incidentalmente. 363 Para a tutela da ordem jurídica, o 

constituinte previu a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (CF, art. 103, § 2º), 

aí sim um instrumento de controle principal da inércia ilegítima. 364 Além disso, essa 

corrente parece esbarrar na intenção do constituinte de somente atribuir eficácia erga 

omnes às decisões proferidas em processos de controle de constitucionalidade que tenham 

legitimidade ad causam limitada a determinados agentes (CF, art. 102, § 2º, c.c. art. 103), e 

                                                 

362 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 5.2.3, p. 97-100. 

363 Nas palavras de ELIVAL DA SILVA RAMOS, o mandado de injunção propicia um “controle difuso, 

incidental e com eficácia meramente inter partes, tipificador de um contencioso de índole concreta e 

subjetiva” (Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução, n. 36, p. 321-322). 

364 Na via principal, o objeto do processo nada mais é do que o próprio controle de 

constitucionalidade, independente de qualquer realização de direito subjetivo in concreto. Na ação direta, em 

suma, a omissão inconstitucional constitui o objeto autônomo e exclusivo da atividade cognitiva do órgão 

judicial. 
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não amplamente franqueada a qualquer pessoa. 365-366 Argumenta-se também que a 

definição de normas gerais e abstratas seria função típica do Poder Legislativo, não 

podendo ser exercida pelo Judiciário, salvo expressa permissão constitucional. 367 Há quem 

entenda, por fim, que a posição “concretista geral” violaria o devido processo legal ao 

estender os efeitos da decisão a pessoas que não foram partes na relação jurídica 

processual. 368 

A atribuição de eficácia erga omnes à decisão proferida no 

mandado de injunção vai ao encontro da tendência de fortalecimento da jurisdição 

constitucional e de valorização dos precedentes judiciais. 369 Assim, seria interessante que 

                                                 

365 Corrobora essa afirmação o veto da Presidência da República ao inc. II do art. 2º da Lei 

9.882/1999, obstando a disposição que tornaria possível a proposição da arguição de descumprimento de 

preceito fundamental “por qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Público”. Mensagem de 

veto disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/1999/Mv1807-99.htm>. 

Acesso em: 6 de julho de 2012. 

366 Para MOREIRA ALVES, a corrente concretista geral “encontra óbices intransponíveis. Com efeito, 

por ela, o que, expressamente, a Constituição não permite na ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão, que é abstrata e que se destina a ter eficácia erga omnes por sua própria natureza, seria permitido a 

qualquer do povo: a regulamentação de texto constitucional feita pelo Poder Judiciário e aplicável a todos os 

casos análogos. O que não se permite seja obtido pelos legitimados ativamente para a propositura da ação 

direta de inconstitucionalidade, que é processo objetivo em que não há a defesa de interesses particulares e 

que se destina ao interesse público maior que é a defesa da Constituição, seria lícito alcançar por qualquer 

pessoa na defesa de interesse individual, o que levaria ao absurdo de o mandado de injunção esvaziar a ação 

direta de inconstitucionalidade por omissão. Sim. Pelo menos, seria inexplicável que a regulamentação do 

texto constitucional objeto de ação direta proposta por uma entidade de classe de âmbito nacional não 

pudesse ser por ela alcançada, limitando-se o Supremo Tribunal Federal a dar ciência, ao Poder omisso, de 

sua omissão, e este mesmo Supremo Tribunal Federal, ao julgar, imediatamente após, um mandado de 

injunção impetrado por uma pessoa filiada a essa mesma entidade de classe de âmbito nacional, pudesse 

regulamentar o mesmo texto constitucional objeto daquela ação direta, e regulamentá-lo com eficácia erga 

omnes” (STF, Pleno, MI 107-QO, rel. Min. MOREIRA ALVES, j. 23.11.89, v.u., DJU 21.9.90; a citação é do 

voto do relator). 

367 Todavia, é possível contra-argumentar que, v.g., a Lei 9.868/1999 prevê a possibilidade de o 

Supremo Tribunal Federal aplicar “a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de 

inconstitucionalidade sem redução de texto” (parágrafo único do art. 28), o que configura – de certa forma – 

atuação da referida corte como “legislador positivo”, sem a expressa permissão constitucional.  

368 Em voto parcialmente vencido, o Des. LUIZ TÂMBARA afirmou que o juiz “não poderá estender 

os efeitos da decisão a quem não foi parte na relação processual. Nesse ponto, tal como sucede com o 

mandado de segurança individual, o mandado de injunção singular é instrumento constitucional para a 

proteção de direito individual próprio e pessoal do impetrante, não de direitos difusos ou coletivos. É 

exatamente o que diz o artigo 472 do Código de Processo Civil: ‘A sentença fará coisa julgada às partes entre 

as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros’” (TJSP, Órgão Especial, MI 168.152-0/0-00, 

rel. Des. MATHIAS COLTRO, j. 1º.4.09, julgaram procedente, maioria, DJ 13.8.09). 

369 De fato, é possível notar certa tendência de expansão dos limites subjetivos e objetivos dos 

efeitos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional. São manifestações 
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o órgão julgador pudesse, excepcionalmente, editar uma regulamentação supletiva que 

servisse para todos que estivessem na mesma situação do impetrante. Como já dito, a 

melhor interpretação do inc. LXXI do art. 5º da Constituição é aquela segundo a qual o 

mandado de injunção é um instrumento de tutela do direito subjetivo do impetrante. Apesar 

disso, deve-se reconhecer que a posição concretista geral “não se descola da textualidade 

do dispositivo e encontra amparo no elemento sistemático (o princípio da máxima 

efetividade dos direitos e garantias fundamentais – art. 5º, § 1º, da CF), não podendo, 

portanto, ser refutada por incidir em ativismo judicial”. 370 

A regra, entretanto, deve ser a eficácia inter partes da decisão 

proferida no mandado de injunção individual, 371 tendo em vista a própria natureza jurídica 

do instituto. 372 Além disso, as críticas de que a corrente “concretista individual” poderia 

inviabilizar a atividade do Supremo Tribunal Federal, com vários mandados de injunção 

contendo o mesmo objeto, enfraqueceram-se com a instituição da súmula vinculante (CF, 

art. 103-A), que pode funcionar como um mecanismo de expansão da eficácia das decisões 

proferidas pelo referido tribunal de superposição no controle incidental de 

                                                                                                                                                    

disso, por exemplo, as súmulas vinculantes e a chamada “objetivação do recurso extraordinário”, provocada 

principalmente pela instituição da repercussão geral da questão constitucional. 

370 ELIVAL DA SILVA RAMOS, “Mandado de injunção e separação dos Poderes”, p. 247. 

371 E eficácia ultra partes no mandado de injunção coletivo (v. tópico n. 31, infra). 

372 Conforme JOSÉ AFONSO DA SILVA, o impetrante do mandado de injunção “age na busca de 

realização concreta e direta do seu direito ou prerrogativa, independentemente da regulamentação. A 

sentença há de ser, pois, satisfativa do direito ou prerrogativa, objeto do pedido. Compete ao juiz definir as 

condições para essa satisfação e determiná-la imperativamente. Não cabe ao juiz regular a matéria genérica e 

normativamente. Incumbe-lhe apenas estabelecer o modo concreto de atender o interesse do impetrante, no 

caso concreto, sem extensão alguma. Os limites subjetivos do julgado no processo injuncional seguem o 

princípio geral de ater-se tão-só aos sujeitos da lide, da res in judicium deducta”, (Mandado de injunção e 

habeas data, p. 27). Em sentido semelhante, FLÁVIA PIOVESAN e MARIA CECÍLIA CURY CHADDAD entendem 

que essa posição parece ser “a mais razoável, tendo em vista que o objeto do mandado de injunção é a tutela 

do direito subjetivo do impetrante – e não da ordem jurídica em geral (direito objetivo), que seria tutelável 

pelo controle concentrado de constitucionalidade, mediante a ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão” (“Mandado de injunção: desafios e perspectivas”, p. 414). Também defendendo que a melhor 

solução é a “concretista individual”, cf., entre outros, CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, A fiscalização abstrata da 

constitucionalidade no direito brasileiro, n. 4.2.8.5, p. 376; BARBOSA MOREIRA, “Mandado de injunção”, 

esp. p. 115-117; ALESSANDRA PIGNATARI, Efeitos processuais no controle judicial de constitucionalidade, 

n. 4.7.4, p. 144; MARCELO CASSEB CONTINENTINO, “Efeitos da decisão no mandado de injunção: 

perspectivas”, esp. p. 88. Registre-se, ainda, que o Substitutivo ao Projeto de Lei 6.002/1990 igualmente 

prestigia a corrente “concretista individual”, ao dispor que a decisão do mandado de injunção deverá ter 

“eficácia inter partes” (art. 12). 
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constitucionalidade. 373 Criou-se, assim, a possibilidade de uma omissão inconstitucional, 

decidida apenas incidentalmente em mandado de injunção, tornar-se objeto de um 

enunciado geral e vinculante, mediante a edição de uma súmula a seu respeito. 374 

Contudo, a edição de súmula vinculante – embora possa ser 

útil em alguns casos – não resolve todos os problemas relativos à expansão dos efeitos do 

mandado de injunção. Isso porque, para editar enunciado sumular vinculante, o Supremo 

Tribunal Federal deve respeitar uma série de requisitos formais e materiais estabelecidos 

na Constituição Federal. Assim, por exemplo, se determinada omissão inconstitucional for 

fundamento de um único mandado de injunção, os requisitos “reiteradas decisões” (art. 

103-A, caput) e “relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica” (art. 103-A, 

§ 1º) devem obstar a edição de enunciado vinculante sobre a matéria. Além disso, exige-se 

o quórum mínimo de dois terços dos ministros para aprovar súmula vinculante, o qual é 

maior do que aquele necessário para julgar procedente o mandado de injunção (simples 

maioria). Por fim, é preciso lembrar que a súmula vinculante não pode ser editada pelos 

demais órgãos competentes para julgar mandados de injunção, mas apenas e tão-somente 

pelo Supremo Tribunal Federal. 375 

Daí a importância da criação de um “incidente de expansão 

dos limites subjetivos da eficácia da decisão” proferida no mandado de injunção. Não se 

ignora que o objeto desse remédio processual seja um direito subjetivo do 

impetrante, razão pela qual se realiza o controle da omissão inconstitucional apenas 

concreta e incidentalmente. Todavia, a atribuição de eficácia erga omnes ao mandado de 

injunção – além de prestigiar os princípios da isonomia, da segurança jurídica, da 

efetividade e economia processuais – pode atender melhor às exigências da sociedade 

                                                 

373 Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pode – em alguns casos – editar súmula, que vincula 

inclusive a administração pública (CF, art. 103-A, caput), desestimulando a resistência à satisfação de 

determinado direito constitucional e evitando, assim, o incremento da litigiosidade. Registre-se, ainda, que a 

edição de súmula vinculante pode servir também para a uniformização da jurisprudência, prestigiando o 

princípio da isonomia. 

374 Assim, por exemplo, em razão do grande número de mandados de injunção impetrados no 

Supremo Tribunal Federal pleiteando aposentadoria especial de servidor público, foi aprovado o seguinte 

enunciado: “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social 

sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de 

lei complementar específica” (Súmula Vinculante n. 33). 

375 Sobre competência para julgar mandado de injunção, v. tópico n. 16, supra. 
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atual, fortemente marcada pela massificação das relações econômicas e sociais. Levando 

em consideração essas vantagens, o Supremo Tribunal Federal, como visto, já optou pela 

corrente “concretista geral” em alguns julgamentos. Ocorre que a forma como o referido 

tribunal de superposição expandiu os limites subjetivos da decisão no mandado de injunção 

careceu, em certa medida, de maior legitimidade política, jurídica e social. Assim, 

justamente para suprir tal carência, o presente trabalho proporá – de lege ferenda – a 

instituição de um incidente (infra, n. 33), a fim de ampliar o contraditório efetivo e o 

debate público antes de eventual atribuição de eficácia erga omnes à decisão do mandado 

de injunção. 

 

 

27 - CONTINUAÇÃO: A PROVISORIEDADE DA DECISÃO FINAL 

 

A decisão final do mandado de injunção é sempre provisória, 

no sentido de que o regime instituído pelo Judiciário pode ser substituído pela atuação 

superveniente do órgão competente omisso. 376 O órgão, a autoridade ou a entidade 

incumbida de elaborar a norma regulamentadora pode abandonar a inércia e editar o seu 

regramento, independentemente da existência de decisão em mandado de injunção, seja 

esta dotada de eficácia inter partes ou erga omnes. A propósito, eventual influência sobre o 

órgão competente omisso, a fim de que ele saia do estado de inconstitucionalidade e edite a 

                                                 

376 Conforme MARCELO CASSEB CONTINENTINO, “o provimento judicial da ordem injuncional é 

revestido de provisoriedade, já que a finalidade da ação é viabilizar o exercício do direito no caso concreto, 

ante a omissão do ente competente em regulamentá-lo. Suprida a omissão, deixam de existir as condições sob 

as quais se proferiu a decisão” (“Efeitos da decisão no mandado de injunção: perspectivas”, p. 98). Em 

sentido semelhante, cf. BARBOSA MOREIRA, “Mandado de injunção”, p. 116; ROBERTO PFEIFFER, Mandado 

de injunção, n. 11.5, p. 219-224. No mesmo sentido, na jurisprudência: “(...) a disciplina assim fixada só 

prevalecerá enquanto o órgão competente não edite, ele mesmo, a norma regulamentadora, a qual, daí em 

diante, passará a reger de maneira uniforme todas as situações enquadráveis em seu âmbito de incidência, 

inclusive as que por ventura hajam sido objeto de regulamentação judicial (a título provisório) mediante 

mandado de injunção” (TJRJ, 4º Grupo de Câmaras Cíveis, MI 6/90, rel. Des. BARBOSA MOREIRA, j. 6.2.91, 

julgaram procedente, maioria, DJ 29.4.91; a citação é do voto do relator). Ainda nesse sentido, o Substitutivo 

ao Projeto de Lei 6.002/1990 dispõe que a decisão que julgar procedente o mandado de injunção “suprirá a 

falta de norma regulamentadora, com eficácia inter partes, formulando supletivamente as regras que deverão 

ser observadas para o cumprimento do preceito constitucional fundamento da impetração, até que o órgão ou 

autoridade competente supra essa lacuna” (art. 12, in fine). 
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norma faltante, pode ser considerada até mesmo um “efeito político” do mandado de 

injunção. 377-378 

A edição da norma regulamentadora definitiva tem o condão 

de afastar a regra instituída pelo Judiciário, alcançando inclusive os mandados de injunção 

decididos, mas sem prejudicar os seus efeitos já consumados, em virtude – p.ex. – de 

execução de sentença. Nesse sentido, é interessante o paralelo entre a provisoriedade da 

regulamentação oriunda de mandado de injunção e a proteção constitucional do “direito 

adquirido”. 379 O art. 5º, XXXVI, da Constituição não protege o direito a ter determinada 

situação jurídica indefinidamente disciplinada pela lei que vigia ao tempo de sua formação, 

mas sim os efeitos que tal lei produziu sobre a referida situação, durante o período de sua 

vigência. 380 Voltando ao mandado de injunção, a sua sentença produz plenos efeitos até 

que seja editada a norma faltante pelo órgão competente; a partir daí, é esta que passa, 

independentemente de sentença de rescisão ou revisão, a regular as relações jurídicas 

futuras, bem como os desdobramentos futuros das relações jurídicas já formadas, mas de 

                                                 

377 Esse “efeito político” do mandado de injunção pôde ser notado, v.g., no julgamento conjunto de 

quatro mandados de injunção (MI 1.090, 943, 1.010 e 1.074) cujos impetrantes reclamavam a 

proporcionalidade do aviso prévio por tempo de serviço. Após o Supremo Tribunal Federal já ter deliberado 

pela procedência dos referidos mandados de injunção, o julgamento foi suspenso, a fim de se “formular 

solução conciliatória quanto à forma de concretização do aviso prévio proporcional”. Entre o início desse 

julgamento e o seu término, foi editada a Lei 12.506, de 11.10.11, regulando a matéria. Note-se que o Senado 

já havia aprovado um projeto de lei em 1989, regulamentando o aviso prévio. Mas foi só em 2011 – na 

iminência de o Supremo Tribunal Federal proferir decisões concretistas sobre o tema – que a Câmara dos 

Deputados resolveu sair da inércia inconstitucional e aprovar o referido projeto de lei. 

378 Na lição de CÂNDIDO DINAMARCO, “democracia é participação e não só pela via política do voto 

ou da ocupação eletiva de cargos públicos a participação pode ter lugar. Todas as formas de influência sobre 

os centros do poder são participativas, no sentido de que representam algum peso para a tomada de decisões; 

conferir ou conquistar a capacidade de influir é praticar democracia” (A instrumentalidade do processo, 

n. 24, p. 208). Ainda sobre os escopos políticos da jurisdição e do sistema processual, cf. op. cit., n. 24-25, 

p. 204-214. 

379 Constituição Federal, art. 5º: “XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada”. 

380 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 11.5, p. 222-223. Em sentido semelhante, 

ensina MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO que “o respeito aos direitos adquiridos não veda a sua 

restrição, nem mesmo sua eliminação por lei posterior à sua aquisição. Apenas significa que essa restrição ou 

supressão só tem efeitos para o futuro. Do contrário o legislador seria praticamente impotente, já que toda 

alteração de leis, ou edição de novas, atinge, do instante da publicação em diante, direitos adquiridos. 

Destarte, não há direito adquirido à permanência de um estatuto legal” (Curso de direito constitucional, 

cap. 33, p. 297). 
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trato continuado no tempo. 381 A norma regulamentadora superveniente, portanto, substitui 

completamente o regime instituído em sede de mandado de injunção, e não só nos pontos 

em que este for menos favorável ao impetrante. 382 Afinal, entrando em vigor a norma 

geral e abstrata definitiva, ela deve se aplicar indistintamente a todos, em atenção também 

ao princípio da isonomia. 

Deve-se observar, por fim, que o caráter provisório da 

decisão final do mandado de injunção ajuda a reforçar a harmonia desse remédio 

processual com a ideia de separação dos Poderes. 383 Como dito acima, a edição da norma 

regulamentadora definitiva substitui de forma imediata o regime antes instituído pelo 

Judiciário, razão pela qual eventual “função legiferante” – ou “normativa” – que este 

exerça ao julgar mandado de injunção torna-se perfeitamente suscetível de controle pelos 

demais Poderes. Caso o órgão competente omisso entenda que sua função foi 

indevidamente usurpada, a fim de restaurá-la, basta que ele cumpra o seu dever de editar a 

regulamentação necessária para dar plena exequibilidade à norma constitucional em 

questão. 384 Trata-se, assim, de solução com nítido caráter democrático. 

 

 

28 - RECURSOS 

 

A Constituição Federal contém apenas duas disposições sobre 

competência para julgar mandado de injunção em grau recursal. A primeira diz respeito ao 

                                                 

381 A provisoriedade é característica inerente à natureza jurídica do mandado de injunção, refletida 

na sua decisão e, consequentemente, na coisa julgada que se forma em torno dela. Por isso, nesse caso, a 

prevalência da regulamentação superveniente não representa ofensa à auctoritas rei iudicatæ. A esse 

respeito, v. tópico n. 29, infra. 

382 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 11.5, p. 219-223. Em sentido contrário, o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que “a superveniência de lei não prejudicará a coisa julgada, que, 

entretanto, não impedirá o impetrante de obter os benefícios da lei posterior, nos pontos em que lhe for mais 

favorável” (STF, Pleno, MI 283, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 20.3.91, julgaram parcialmente 

procedente, maioria, DJU 14.11.91). Mais recentemente, o referido tribunal de superposição tem reafirmado 

a provisoriedade das decisões proferidas em mandado de injunção, mas sem fazer qualquer ressalva a 

respeito de pontos mais ou menos favoráveis ao impetrante, o que se afigura bastante correto. Nesse sentido, 

por exemplo, cf. STF, Pleno, MI 708, rel. Min. GILMAR MENDES, j. 25.10.07, julgaram procedente, maioria, 

DJ 31.10.08. 

383 Sobre mandado de injunção e princípio da separação dos Poderes, v. tópico n. 35, infra. 

384 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 5.4.1, p. 108-109. Cf. tb. LUÍS ROBERTO 

BARROSO, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 174. 
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julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso ordinário, do mandado de 

injunção decidido “em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a 

decisão” (art. 102, II, a). 385 A outra regra refere-se a recurso, dirigido ao Tribunal Superior 

Eleitoral, contra as decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais denegatórias de mandado 

de injunção (art. 121, § 4º, V). 386 Como se vê, o texto constitucional é excessivamente 

sucinto nesse tema, o que não deixa de ser reflexo também de sua própria deficiência na 

disciplina da competência para julgar mandado de injunção, conforme já tratado 

anteriormente (supra, n. 16). 

Deve-se registrar, contudo, o acerto do constituinte ao não 

prever recurso ordinário contra o acórdão de tribunal estadual que julga mandado de 

injunção. É que o writ, nesse caso, refere-se à falta de norma regulamentadora que 

inviabiliza o exercício de direito previsto em Constituição estadual. Desse modo, foge à 

competência do Superior Tribunal de Justiça, ou de qualquer outro tribunal da União, o 

julgamento de recurso ordinário em mandado de injunção quando a omissão for imputada a 

órgão, autoridade ou entidade municipal ou estadual. A previsão de tal recurso poderia ser 

considerada uma afronta ao princípio federativo, pois permitiria a ingerência da União no 

controle de omissões normativas referentes a outras unidades da Federação. 387 Esse 

raciocínio, no entanto, não se aplica aos Tribunais Regionais Federais, de modo que contra 

as suas decisões denegatórias de mandado de injunção poderia – de lege ferenda – ser 

cabível recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Em suma, além dos 

sempre cabíveis embargos declaratórios, o acórdão do tribunal local que julga mandado de 

                                                 

385 Nos termos do art. 102, compete ao Supremo Tribunal Federal: “II - julgar, em recurso ordinário: 

a) o ‘habeas-corpus’, o mandado de segurança, o ‘habeas-data’ e o mandado de injunção decididos em única 

instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”. 

Essa competência também está prevista no inc. I do art. 539 do Código de Processo Civil, segundo o 

qual serão julgados em recurso ordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, “(...) os mandados de injunção 

decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, quando denegatória a decisão”. 

386 Nos termos do art. 121, § 4º, “das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá 

recurso quando: (...) V - denegarem ‘habeas-corpus’, mandado de segurança, ‘habeas-data’ ou mandado de 

injunção”. 

387 Cf. JOSÉ EUGENIO DO AMARAL SOUZA NETO, Recurso ordinário constitucional em processo 

civil, n. 7.3.1, p. 120. Em sentido contrário, vislumbrando o cabimento de recurso ordinário, dirigido ao 

Superior Tribunal de Justiça, contra decisão denegatória de mandado de injunção proferida por tribunal 

estadual, por analogia com o procedimento do mandado de segurança, cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de 

injunção, n. 12.1.1, p. 226. 
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injunção é impugnável apenas pelos recursos extraordinário e especial, 388 observando-se 

os respectivos requisitos de admissibilidade. 389 

O recurso ordinário constitucional dirigido ao Supremo 

Tribunal Federal somente é cabível contra decisão denegatória, proferida por tribunal 

superior e em “única instância” (art. 102, II, a). Esse recurso, por conseguinte, não pode 

ser interposto diretamente contra decisões monocráticas, exigindo-se a interposição de 

agravo interno para que a decisão seja considerada efetivamente como sendo do “tribunal 

superior” (i.e, do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal 

Superior Eleitoral ou Superior Tribunal Militar). 390 Já a expressão única instância denota a 

necessidade de o acórdão denegatório ser proferido em processo de competência originária 

do tribunal superior, excluindo-se assim os mandados de injunção por ele apreciados em 

grau recursal. 391 

O conceito de acórdão denegatório, por sua vez, tem 

recebido interpretação ampliativa, para abranger o cabimento de recurso ordinário não 

apenas contra as decisões que julgam improcedente ou parcialmente procedente a demanda 

veiculada pela ação constitucional, mas também contra as que extinguem o processo sem 

apreciação do mérito. 392 Especificamente no que se refere ao mandado de injunção, há 

                                                 

388 Conforme já anotado, é “‘incabível o recurso ordinário interposto contra decisão denegatória de 

mandado de injunção, proferida por Tribunal de Justiça Estadual. A irresignação poderia ser manifestada 

através de recurso extraordinário ou especial, conforme previsto na Constituição’ (RSTJ 65/149)” (NEGRÃO-

GOUVÊA-BONDIOLI-FONSECA, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 13 ao 

art. 105 da CF, p. 53). Há, no entanto, notícia do seguinte acórdão do Superior Tribunal de Justiça 

conhecendo de recurso ordinário interposto contra decisão denegatória de mandado de injunção proferida por 

tribunal estadual: STJ, 1ª Turma, Pet. 391, rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA, j. 20.6.94, negaram provimento, 

v.u., DJU 22.8.94. 

389 Os requisitos de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial estão todos na 

Constituição Federal, respectivamente no art. 102, III e § 3º, e no art. 105, III. 

390 Cf. JOSÉ EUGENIO DO AMARAL SOUZA NETO, Recurso ordinário constitucional em processo 

civil, n. 5.1, p. 62. Nesse sentido, na jurisprudência, cf. NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI-FONSECA, Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 5a ao art. 539 do CPC, p. 726 (embora a nota citada se 

refira especialmente ao indeferimento liminar e monocrático de mandado de segurança, ela se aplica também 

ao mandado de injunção). 

391 Cf. BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 310-311, p. 572-573. 

392 Cf. BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 311, p. 573; ROBERTO 

PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 12.1.1.1, p. 229; JOSÉ EUGENIO DO AMARAL SOUZA NETO, Recurso 

ordinário constitucional em processo civil, n. 5.1, p. 61. Nesse sentido, na jurisprudência, cf. NEGRÃO-

GOUVÊA-BONDIOLI-FONSECA, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 5 ao art. 539 
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ainda interesse recursal quando o impetrante busca a viabilização direta e imediata do seu 

direito subjetivo, mas o tribunal se limita a proferir uma decisão com eficácia meramente 

declaratória – ou “não concretista”, conforme terminologia já explicada anteriormente 

(supra, n. 26). A decisão denegatória, nesse caso, provoca claro prejuízo ao impetrante, 

razão pela qual ele pode ser considerado “parte vencida” para efeito do que dispõe o art. 

499 do Código de Processo Civil. 393-394 

Também se enquadra no conceito de denegação do mandado 

de injunção a decisão que viabiliza o exercício do direito subjetivo constitucional, mas de 

modo diverso do que o impetrante postulou. Trata-se de decisão de parcial procedência, 

contra a qual há evidente interesse em recorrer, na medida em que ela não proporcionou 

tudo o que o impetrante poderia obter com o ajuizamento do mandado de injunção. 395 

Assim, em outras palavras, deve ser admitido o recurso ordinário constitucional mesmo nas 

hipóteses em que a regulamentação provisória editada in casu pelo tribunal for pior – da 

ótica do impetrante – do que aquela vislumbrada na petição inicial. 396 

O efeito devolutivo do recurso ordinário em mandado de 

injunção é bastante amplo. Tal como ocorre na apelação, a sua devolução compreende 

todas as questões fáticas e jurídicas, inclusive de direito local, discutidas ou não pelas 

partes, desde que pertinentes aos capítulos impugnados da decisão. 397-398 Além disso, não 

                                                                                                                                                    

do CPC, p. 726 (embora a nota citada trate mais detalhadamente do mandado de segurança, ela se aplica 

também ao mandado de injunção). 

393 O citado art. 499 dispõe que “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro 

prejudicado e pelo Ministério Público”. 

394 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 12.3, p. 240. 

395 Sobre o conceito de “sucumbência”, BARBOSA MOREIRA ensina que “se considerará vencida a 

parte quando a decisão não lhe tenha proporcionado, pelo prisma prático, tudo que ela poderia esperar, 

pressuposta a existência do feito” (Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 167, p. 300).  

396 Conforme ROBERTO PFEIFFER, “não há empecilho à interposição do recurso ordinário quando 

restar claro que a regulamentação procedida for diversa da postulada pelo impetrante. A pedra de toque para 

a verificação da sucumbência está na análise daquilo que a parte pleiteou, em confronto com o que foi 

concedido. A concessão de menos do que foi pleiteado equivale a uma sucumbência parcial, não obstando a 

admissibilidade do recurso” (Mandado de injunção, n. 12.3, p. 241). 

397 Sobre o rico tema dos capítulos da decisão judicial, cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Capítulos de 

sentença, passim. 

398 A profundidade do efeito devolutivo na apelação é amplíssima, por força do que dispõe 

especialmente o art. 515, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. 
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se estende ao recurso ordinário constitucional o requisito do prequestionamento, exigido 

para os chamados “recursos de direito estrito”. 399-400 Como o paradigma são as regras 

sobre a apelação, 401 aplicam-se ao recurso ordinário constitucional os parágrafos do 

art. 515 do Código de Processo Civil. Assim, v.g., ao reformar acórdão que extingue o 

processo sem julgamento de mérito, o Supremo Tribunal Federal pode apreciar, desde 

logo, o mérito da impetração, se presentes os pressupostos do § 3º do referido art. 515. 402 

Registre-se, ainda, que contra a decisão denegatória proferida por tribunal superior deve 

ser interposto recurso ordinário, e não o extraordinário, tendo em vista justamente a 

amplitude do seu efeito devolutivo. Todavia, em atenção ao princípio da instrumentalidade 

das formas, o recurso extraordinário equivocadamente interposto deve ser admitido como 

recurso ordinário, caso satisfeitos os requisitos de admissibilidade deste meio de 

impugnação. 403 

Para encerrar este tópico, cumpre tecer algumas 

considerações a respeito do recurso cabível contra a sentença proferida em mandado de 

injunção por juízo de primeira instância. É que os Estados do Amapá, de Minas Gerais, do 

Piauí e do Rio de Janeiro atribuíram competência para o julgamento desse remédio 

processual tanto aos juízes de primeira instância quanto aos respectivos Tribunais de 

                                                 

399 Além do recurso extraordinário e do especial, são considerados recursos de direito estrito o 

recurso de revista, dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho, e o recurso especial eleitoral, dirigido ao 

Tribunal Superior Eleitoral. Sobre o conceito e as características gerais dos “recursos de direito estrito”, cf. 

JOÃO FRANCISCO NAVES DA FONSECA, Exame dos fatos nos recursos extraordinário e especial, esp. n. 2, 

p. 25-27. 

400 Cf. JOSÉ EUGENIO DO AMARAL SOUZA NETO, Recurso ordinário constitucional em processo 

civil, n. 6.2, p. 76-78; BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 314, p. 575-576. 

Nesse sentido, na jurisprudência, cf. NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI-FONSECA, Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor, nota 8b ao art. 539 do CPC, p. 728 (embora a nota citada se refira ao efeito 

devolutivo produzido pelo recurso ordinário em mandado de segurança, ela se aplica também ao mandado de 

injunção). 

401 No que diz respeito especificamente aos “requisitos de admissibilidade e ao procedimento no 

juízo de origem”, o paradigma são as regras sobre a apelação, por força do que dispõe o art. 540 do Código 

de Processo Civil. 

402 Cf. JOSÉ EUGENIO DO AMARAL SOUZA NETO, Recurso ordinário constitucional em processo 

civil, n. 6.2.1, p. 78-79; BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 314, p. 576. A 

jurisprudência, todavia, não é pacífica nesse sentido (cf. NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI-FONSECA, Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 ao art. 515 do CPC, p. 671-672). 

403 Em sentido parcialmente contrário, ROBERTO PFEIFFER entende que, “cabendo recurso próprio, 

inadmissível o uso do recurso extraordinário, mormente quando nenhum prejuízo vislumbra-se ao impetrante, 

dado que o âmbito de impugnação permitido pelo recurso ordinário é substancialmente mais amplo do que a 

via restrita do recurso extraordinário” (Mandado de injunção, n. 12.1.2, p. 234). 
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Justiça, dependendo do órgão, da autoridade ou da entidade responsável pela omissão. 

Obviamente, contra a sentença proferida em mandado de injunção cabe apelação, inclusive 

por aplicação analógica do art. 14 da lei do mandado de segurança. 404 Observe-se, 

ademais, que a sentença concessiva de mandado de injunção submete-se ao duplo grau 

obrigatório de jurisdição, nos termos do art. 475 do Código de Processo Civil. 405 Todavia, 

como já dito (supra, n. 16), seria de bom alvitre o advento de uma alteração constitucional 

que concentrasse nos tribunais a competência para julgar originariamente todos os 

mandados de injunção. Adotada essa proposta, enfim, não haveria mais reexame necessário 

em mandado de injunção, pois tal instituto não se aplica às decisões proferidas por 

tribunais (CPC, art. 475, caput). 406 

 

 

29 - COISA JULGADA 

 

São fenômenos distintos os efeitos da sentença e a 

imutabilidade desse ato decisório. 407 Partindo dessa correta premissa, LIEBMAN definiu a 

coisa julgada como a imutabilidade do conteúdo e dos efeitos da sentença não mais sujeita 

a recurso naquele processo. 408 Esse conceito não foi, todavia, unanimemente acolhido na 

doutrina brasileira e estrangeira. 409 Conforme observou BARBOSA MOREIRA, a autoridade 

da coisa julgada não consiste em uma qualidade dos efeitos da sentença, mas do seu 

                                                 

404 Cf. HELEN ORTOLANI, Mandado de injunção: o desenvolvimento do Instituto, p. 117. 

405 Nesse sentido, admitindo o reexame necessário em mandado de injunção julgado em primeira 

instância, cf., p. ex.: TJRJ, 2º Câmara Cível, Duplo grau de jurisdição 25/95, rel. Des. SERGIO CAVALIERI 

FILHO, j. 18.4.95, confirmaram a sentença, v.u. 

406 Nos termos do §1º do art. 14 da lei do mandado de segurança, também aplicável por analogia ao 

mandado de injunção, “concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de 

jurisdição”. Assim, conforme já anotado, “o art. 14 § 1º somente se refere às sentenças; os acórdãos 

concessivos de segurança em processo de competência originária de Tribunal não estão sujeitos ao reexame 

ex officio por Tribunal superior (RTJ 129/1.069; STJ-1ª T., Ag 13.979-0-AgRg, Min. Gomes de Barros, 

j. 23.6.93, DJU 23.8.93)” (NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI-FONSECA, Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, nota 4a ao art. 14 da LMS, p. 1.819). 

407 Cf. LIEBMAN, Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, n. 3, 

p. 22-23. Cf. tb. JOSÉ ROGÉRIO CRUZ TUCCI, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada 

civil, n. 18, p. 167. 

408 Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, n. 15, p. 51. 

409 Para uma resenha sobre as opiniões favoráveis e contrárias às ideias de LIEBMAN, cf. BRUNO 

LOPES, Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada, n. 11, p. 86-87. 
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conteúdo, enquanto norma jurídica concreta referente à situação sobre a qual se exerceu a 

atividade cognitiva do órgão judicial. 410-411 

A fim de fundamentar a sua crítica, BARBOSA MOREIRA 

procura demonstrar que os efeitos da sentença passada em julgado não se destinam a 

perdurar indefinidamente. Assim, por exemplo, o efeito da sentença constitutiva é passível 

de modificação e até de completo desaparecimento, caso as partes, sendo possível, optem 

por restaurar – de comum acordo – a situação jurídica anterior (v.g., o casamento civil 

anteriormente dissolvido pelo divórcio). Como se vê, a imutabilidade não se projeta sobre 

os efeitos produzidos pela decisão. 412 Inobstante, o atributo da imutabilidade, e 

consequentemente da indiscutibilidade, abrange a eficácia da sentença, enquanto simples 

aptidão para produzir efeitos, e não como o conjunto de efeitos verdadeiramente 

produzidos. 413 Nesse sentido, é possível afirmar que a coisa julgada estende-se ao 

conteúdo da decisão transitada em julgado e à sua respectiva eficácia, elementos essenciais 

para a configuração do referido ato jurídico. 414-415 

                                                 

410 “Coisa julgada e declaração”, p. 89. Cf. tb. BARBOSA MOREIRA, “Ainda e sempre a coisa 

julgada”, n. 7-8, p. 14-16. 

411 Para BARBOSA MOREIRA, mais exato do que empregar a expressão qualidade da sentença seria 

“dizer que a coisa julgada é uma situação jurídica: precisamente a situação que se forma no momento em que 

a sentença se converte de instável em estável” (“Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada”, n. 8, 

p. 113). 

412 Cf. BARBOSA MOREIRA, “Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada”, n. 6-8, p. 108-113. 

No mesmo sentido, cf. JOSÉ ROGÉRIO CRUZ TUCCI, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa 

julgada civil, n. 6.7, esp. p. 90-92. 

413 Sobre essa distinção, cf. BARBOSA MOREIRA, “Conteúdo e efeitos da sentença: variações sobre o 

tema”, p. 175-176. 

414 Na lição de BARBOSA MOREIRA, “todo ato jurídico tem um conteúdo, onde se podem discernir 

notas essenciais, pelas quais ele se distingue dos outros atos jurídicos, e por isso mesmo fornecem elementos 

para sua definição. (...) Por outro lado, todo ato jurídico é, em tese, suscetível de produzir efeitos no mundo 

do direito – característica pela qual, justamente, se distinguem os atos jurídicos dos que não o são. Os efeitos 

podem ser considerados em potência (como possíveis de produzir-se) ou em ato (como realmente 

produzidos). (...) Considerados em potência, os efeitos são essenciais à configuração do ato jurídico; noutras 

palavras, a aptidão para produzir os efeitos típicos não pode deixar de existir naquele, sem desnaturá-lo” 

(“Conteúdo e efeitos da sentença: variações sobre o tema”, p. 175). 

415 Nesse sentido, cf. CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA, “Direito material, processo e tutela 

jurisdicional”, p. 75-76. O citado processualista consigna que, nesse caso, utiliza-se do termo eficácia “como 

sinônimo do elemento contido no conteúdo da sentença, apto para produzir o efeito, e não como já 

equiparado ao próprio efeito” (op. cit., p. 75). 
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A coisa julgada, no direito positivo atual, reveste de 

imutabilidade somente a parte dispositiva da sentença. 416 Segundo o Código de Processo 

Civil, “a sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da 

lide e das questões decididas” (art. 468); como “o juiz decidirá a lide nos limites em que 

foi proposta” (art. 128), conclui-se que a auctoritas rei iudicatæ não deve extrapolar aquilo 

que foi pedido em caráter principal. 417 O legislador de 1973 cuidou ainda de redigir outro 

dispositivo, apenas para consignar expressamente as matérias excluídas dos limites 

objetivos da coisa julgada. São elas, nos termos do art. 469: “(i) os motivos, ainda que 

importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; (ii) a verdade dos 

fatos, estabelecida como fundamento da sentença; e (iii) a apreciação da questão 

prejudicial, decidida incidentemente no processo”. 418 

Como já dito (supra, n. 21), o objeto do processo no 

mandado de injunção consiste no pedido formulado pelo impetrante de reconhecimento e 

consequente realização do seu direito subjetivo constitucional. Não integra o objeto desse 

remédio a omissão normativa inconstitucional, que é controlada apenas incidentalmente 

para possibilitar a tutela do direito cujo exercício se inviabilizou por falta de norma 

regulamentadora. 419 Logo, os limites objetivos da coisa julgada na decisão de concessão 

do mandado de injunção cingem-se ao comando judicial de satisfação do direito subjetivo 

do impetrante, tal como supletivamente regulamentado. Já na decisão de improcedência, a 

                                                 

416 Mas, conforme adverte LIEBMAN, “a essa expressão, todavia, deve dar-se um sentido substancial 

e não formalístico, de modo que abranja não só a fase final da sentença, mas também qualquer outro ponto 

em que tenha o juiz eventualmente provido sobre os pedidos das partes” (Eficácia e autoridade da sentença e 

outros escritos sobre a coisa julgada, p. 63). 

417 Incluem-se aqui os pedidos formulados, formal e expressamente, em sede de ação declaratória 

incidental (arts. 5º, 325 e 470) e reconvenção (arts. 315 a 320). 

418 Cf. BARBOSA MOREIRA, “Os limites objetivos da coisa julgada no sistema do novo Código de 

Processo Civil”, p. 91-92. A rigor, o texto legal é redundante: a menção aos motivos (inc. I) já engloba o que 

restou dito nos outros dois incisos, pois estão na motivação os fundamentos da sentença, assim como a 

apreciação das questões prejudiciais (op. cit., p. 92). 

419 Já na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o controle da inércia ilegítima é realizado 

em caráter principal. O objeto dessa ação é a própria constitucionalidade da omissão, razão pela qual incide 

sobre essa questão a coisa julgada material. Disso resulta “que a controvérsia sobre a constitucionalidade 

instaurada e resolvida na via principal não pode ser rediscutida no mesmo feito, nem se restabelecer em 

outro processo” (ALESSANDRA PIGNATARI, Efeitos processuais no controle judicial de constitucionalidade, 

n. 6.2.3, p. 199). 
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auctoritas rei iudicatæ não vai além da mera declaração de que aquela demanda não 

encontra respaldo no ordenamento jurídico. 420 

Também como já enfatizado (supra, n. 27), a provisoriedade 

é inerente à decisão de procedência do mandado de injunção, na medida em que a sua 

eficácia encontra um limite temporal na edição da norma faltante pelo órgão competente. 

Daí em diante, é esta que passa a regular definitivamente as relações jurídicas futuras e os 

desdobramentos futuros das relações jurídicas já formadas, mas de trato continuado no 

tempo, independentemente de sentença de rescisão ou revisão. 421 Trata-se de característica 

própria do mandado de injunção, 422 refletida no conteúdo da sua decisão final e, 

consequentemente, nos limites objetivos da coisa julgada. 423 Essa é a razão pela qual a 

                                                 

420 A demanda, desde o processo formular romano, costuma ser reconhecida a partir da teoria da 

tríplice identidade de: (i) partes, (ii) causa de pedir e (iii) pedido (cf. JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI e LUIZ 

CARLOS DE AZEVEDO, Lições de história do processo civil romano, p. 104-108). Alterado um desses 

elementos, tratar-se-á de demanda diversa, que, portanto, não será atingida pela coisa julgada formada em 

processo anterior. 

421 Em sentido contrário, há previsão no Projeto de Lei 6.128/2009 de uma ação de revisão para 

tanto. Nos termos do seu art. 10, “sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista, a 

pedido de qualquer interessado, quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de 

direito. Parágrafo único. A ação de revisão observará, no que couber, o procedimento estabelecido nesta Lei”.  

Comentando esse dispositivo, ANDRÉ RUFINO DO VALE entende que “talvez não fosse necessário tratar de 

uma nova ação. O pedido de revisão pode ser efetivado por simples petição nos autos, os quais, estando já 

arquivados, poderão ser desarquivados para encaminhamento ao relator originário da ação principal do 

mandado de injunção, ou seu sucessor. De toda forma, parece problemática a permissão para que ‘qualquer 

interessado’ formule o pedido de revisão. Mais adequado seria legitimar apenas os próprios impetrantes para 

o pedido de revisão” (“Mandado de injunção: comentários ao projeto de regulamentação”, p. 226-227). 

422 Nas palavras de TEORI ZAVASCKI, “não são poucas, como é fácil perceber, as dificuldades de 

acomodar essa peculiar tipologia de tutela ao nosso sistema tradicional de jurisdição. É que a opção de 

conferir ao mandado de injunção o perfil normativo-concretizador, como faz o STF, importa, em boa medida, 

atribuir ao Judiciário uma atividade tipicamente legislativa, cujo resultado será uma decisão com 

especialíssimas características, a saber: (a) uma decisão com natural eficácia prospectiva, ou seja, com efeitos 

normalmente aptos a se projetar também para o futuro (o que não é comum nas sentenças em geral); (b) uma 

decisão que, por isso mesmo, fica sujeita, quando necessário, a ajustes em função de supervenientes 

modificações do estado de fato ou de direito; e, enfim, (c) uma decisão com natural vocação expansiva em 

relação às situações análogas” (Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional, p. 18-19). 

423 Nota-se, normalmente, um encadeamento lógico entre o objeto do processo, o objeto da sentença 

e os limites objetivos da coisa julgada. Todavia, esses últimos podem excepcionalmente ser menores ou 

maiores do que o objeto do processo, ou até diversos deste. Esse é o caso, por exemplo, de sentença infra, 

extra ou ultra petita transitada em julgado e não impugnada por ação rescisória. Assim, a rigor, definem-se 

os limites objetivos da coisa julgada a partir do conteúdo da decisão judicial, e não a partir daquilo que 

estava projetado na demanda (cf. BRUNO LOPES, Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada, 

n. 2, p. 18-19). 



114 

 

prevalência de eventual regulamentação superveniente não representa ofensa à auctoritas 

rei iudicatæ formada no mandado de injunção. 424 

Registre-se, por fim, que não há nenhuma peculiaridade no 

que diz respeito aos limites subjetivos da coisa julgada no mandado de injunção individual. 

Aplica-se, portanto, a regra do Código de Processo Civil segundo a qual a decisão 

transitada em julgado só se torna imutável e indiscutível para as partes do processo em que 

ela foi proferida (art. 472). 

 

 

30 - EFETIVAÇÃO DA DECISÃO 

 

A decisão de procedência do mandado de injunção tem 

natureza condenatória, na medida em que ela afirma a existência do direito subjetivo 

invocado, assim como sua violação, aplicando a sanção executiva para o não cumprimento 

voluntário da conduta prescrita. 425-426 Note-se que essa modalidade de tutela jurisdicional 

não tem o condão de solucionar – automaticamente – a crise de adimplemento que a 

legitimou. Proferida a sentença condenatória, o direito do credor só é satisfeito se o 

devedor cumprir espontaneamente a obrigação cominada, ou ainda se forem desencadeadas 

as medidas de efetivação forçada do comando judicial. 427 

                                                 

424 Nesse sentido, BARBOSA MOREIRA ensina que “o mandado de injunção, por si mesmo, tem ou 

deve ter a finalidade de permitir a formulação de uma regra provisória. No próprio conteúdo da decisão 

(embora, evidentemente, não seja necessário que o órgão judicial o diga expressamente, porque está, a meu 

ver, na natureza das coisas), o que ficou decidido e coberto pela coisa julgada é o seguinte: enquanto não vier 

a norma regulamentadora, editada pelo órgão competente, para o caso concreto a disciplina será aquela. 

Implicitamente, quando vier a norma regulamentadora, essa norma se estenderá a todos os casos que 

apresentem as mesmas características, inclusive àqueles que, porventura, tenham sido objeto de cognição e 

de decisão, através do mandado de injunção” (“Mandado de injunção”, p. 116). Em sentido semelhante, cf. 

tb. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 11.5, p. 219-222. 

425 Sobre a classificação da decisão conforme a sua estrutura, função e eficácia substancial, v. tópico 

n. 25, supra. 

426 Conforme CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, o mandado de injunção tem “índole 

condenatória, passível portanto de execução” (O devido processo legal e os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, cap. X, p. 373).  

427 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 895, p. 210, e n. 911, 

p. 235-236. 
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Conforme o bem da vida postulado, a concessão do mandado 

de injunção contém um comando formal para que o vencido pague certa quantia, entregue 

um bem, realize determinada atividade ou se abstenha de realizá-la – tal como 

supletivamente regulamentado. Mas pode suceder de a decisão proferida no referido writ 

não ter condições de especificar – desde logo – o quantum debeatur, nem de oferecer 

elementos suficientes para determiná-lo por simples cálculo aritmético. Trata-se de 

hipótese perfeitamente possível de ocorrer em demanda de índole condenatória. Assim, em 

caso de condenação genérica, a admissibilidade da execução do mandado de injunção fica 

condicionada à prévia determinação do montante devido, mediante as operações de 

liquidação previstas no Código de Processo Civil. 428 

De todo modo, é importante reconhecer no processo do 

mandado de injunção a sua aptidão para tutelar diretamente o direito subjetivo 

constitucional do impetrante. A eventual necessidade de proceder à liquidação da decisão, 

ou mesmo à sua execução forçada, não lhe retira a mencionada capacidade. Trata-se, como 

já dito, de circunstância a que toda tutela jurisdicional condenatória está sujeita. Situação 

diversa, porém, seria a de decisão em mandado de injunção que se limitasse a formular a 

norma jurídica faltante, sem aplicá-la ao caso concreto. Nessa hipótese, contrária à 

natureza jurídica do próprio instituto, o impetrante teria de propor outra demanda para 

viabilizar o exercício do seu direito constitucional, o que iria de encontro inclusive aos 

princípios da efetividade e da economia processual. 429 Por conseguinte, muito embora o 

                                                 

428 Em sentido similar na jurisprudência, v.g.: “Art. 8º, § 3º, do ADCT. Anistia. Reparação 

econômica àqueles que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional. Portarias reservadas 

do Ministério da Aeronáutica. Mora do Congresso Nacional. Projetos de lei vetados pelo chefe do Poder 

Executivo. Writ pretende a mudança de orientação deste tribunal, para que este fixe os limites da reparação e 

acompanhe a execução do acórdão. O tribunal decidiu assegurar, de plano, o direito à indenização, sem 

constituir em mora o Congresso Nacional, para, mediante ação de liquidação, independentemente de sentença 

de condenação, fixar o valor da indenização” (STF, Pleno, MI 543, rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, j. 26.10.00, 

julgaram parcialmente procedente, maioria, DJU 24.5.02). 

429 Nesse sentido, nas palavras de BARBOSA MOREIRA, existe corrente doutrinária que “preconiza 

um mandado de injunção que desembocasse única e exclusivamente na formulação da norma. O Poder 

Judiciário, pelo órgão competente para o julgamento do mandado de injunção, se limitaria a enunciar a norma 

que falta no ordenamento positivo; nada mais. Com isso, estaria esgotada a sua função no processo. Aquele 

que visse editada uma norma que lhe aproveitasse teria, então, o ônus de instaurar segundo processo, para 

reclamar concretamente a tutela daquele direito que ele antes não podia exercer por falta da norma, e agora já 

pode, porque a norma foi formulada, foi criada. Também aqui não me parece que se esteja dando ao instituto 

toda a carga de efetividade de que ele é capaz. Não se está extraindo dele toda a sua potencialidade. E, do 

ponto de vista da economia processual, parece-me altamente desvantajosa esta solução, que, na verdade, 
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mandado de injunção não se equipare a uma pura e simples “ação de cobrança”, 430 nada 

impede que a sua procedência resulte em condenação pecuniária, cuja efetivação – na 

medida do possível – deve independer da instauração de um novo processo. Nesse sentido, 

em suma, é inaplicável a esse writ qualquer regra que impeça a produção de efeitos 

patrimoniais em relação a períodos pretéritos. 431 

Não se ignora a preocupação com a sobrecarga de trabalho 

nos tribunais provocada pela incumbência de executar os mandados de injunção por eles 

julgados originariamente (CPC, art. 475-P, I). 432 Mas esse é um inconveniente que pode 

ser facilmente resolvido com a aplicação de mecanismos – de lege ferenda ou mesmo de 

lege lata – que permitam a delegação da prática de atos executivos a outros órgãos 

jurisdicionais. Especificamente para o Supremo Tribunal Federal, órgão detentor de 

relativamente vasta competência em matéria de mandado de injunção, 433 a Constituição 

                                                                                                                                                    

conduz a uma duplicação de processos; primeiro, um processo para que se formule a regra e, depois, novo 

processo para que se aplique a regra ao caso concreto. A minha preferência, portanto, é por uma terceira 

solução: por uma solução que realmente imprima ao mandado de injunção efetividade maior. Penso que por 

meio dele se pode pleitear e, eventualmente, conseguir que o Poder Judiciário, pelo seu órgão competente, 

primeiro formule a regra que complemente, que supra aquela lacuna do ordenamento; e, em seguida, sem 

solução de continuidade, esse mesmo órgão aplique a norma ao caso concreto do impetrante” (“Mandado de 

injunção”, p. 114-115). 

430 Ou seja, o mandado de injunção “não é substitutivo de ação de cobrança”, valendo-se dos termos 

empregados no enunciado sumular n. 269 do Supremo Tribunal Federal, que se refere ao mandado de 

segurança. Obviamente, o mandado de injunção não se equipara à ação de cobrança, porque ele consiste em 

remédio constitucional específico, dotado de pressupostos e de eficácia bastante diversos daqueles presentes 

na referida ação. 

431 Assim, não se aplica ao mandado de injunção, mesmo por analogia, o § 4º do art. 14 da 

Lei 12.016/2009, segundo o qual “o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em 

sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica 

federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da 

data do ajuizamento da inicial”. Consequentemente, também é inaplicável ao referido writ a ideia contida no 

enunciado sumular n. 271 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a “concessão de mandado de 

segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados 

administrativamente ou pela via judicial própria”. A propósito, “em casos excepcionais vem sendo admitida a 

retroatividade dos efeitos financeiros resultantes da concessão da segurança, em prestígio da efetividade da 

decisão judicial (STJ, MS 12.397-DF, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 16.6.2008)” (MEIRELLES-WALD-

MENDES, Mandado de segurança e ações constitucionais, p. 116, nota de rodapé 247). Para mais julgados 

mitigando o rigor do citado enunciado sumular, cf. NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI-FONSECA, Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 7 ao art. 14 da LMS, p. 1.819-1.820. Em sentido 

contrário, determinando que se observe – em mandado de injunção – a regra do citado § 4º do art. 14 da Lei 

12.016, de 7.8.09, de modo que as “demais parcelas hão de ser buscadas em ação própria”: TJRS, Órgão 

Especial, MI 70045681616, rel. Des. JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA, julgaram procedente, j. 23.4.2012, v.u., 

RJTJERGS 286/119. 

432 Cf., por todos, ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 13.3, p. 249-250. 

433 Sobre competência para julgar mandado de injunção, v. tópico n. 16, supra. 
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Federal já prevê solução nesse sentido (art. 102, I, m). 434-435 Para tanto, igualmente se 

revela útil o Regimento Interno do referido tribunal de superposição, cujo art. 342 dispõe 

que “os atos de execução que não dependerem de carta de sentença serão ordenados a 

quem os deva praticar ou delegados a outras autoridades judiciárias”. 436 Ainda a título 

ilustrativo, registre-se que também a Constituição do Estado de São Paulo contém 

dispositivo que pode ser utilizado para não abarrotar o tribunal local com a atribuição de 

efetivar as suas decisões proferidas em mandado de injunção. 437 Trata-se, enfim, de 

solução que racionaliza a atividade dos tribunais e, concomitantemente, preserva a 

efetividade e a natureza jurídica desse remédio processual. 

 

 

31 - MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO 

 

A existência do mandado de injunção na modalidade coletiva 

chegou a ser questionada logo após a promulgação da Constituição de 1988. 438 O Supremo 

Tribunal Federal, porém, dissipou essa dúvida, ao decidir pelo cabimento do referido 

                                                 

434 Art. 102: “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 

cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (...) m) a execução de sentença nas causas de sua 

competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”. 

435 Conforme CÂNDIDO DINAMARCO, a própria Constituição permite “algum temperamento à 

proibição de delegar funções executivas (art. 102, inc. I, m): o Supremo Tribunal Federal poderá delegá-las a 

juiz de primeiro grau, mediante carta de ordem, entendendo-se que o mesmo farão também os outros 

tribunais (Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça, Tribunais de 

Alçada)” (Execução civil, n. 126, p. 220). 

436 O art. 21, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal permite ainda que o Relator 

delegue a prática de atos processuais “a outros Tribunais e a juízos de primeiro grau de jurisdição”. Registre-

se, também, que o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça contém disposições semelhantes, no 

art. 34, III, e no art. 303. 

437 Constituição do Estado de São Paulo: “Art. 76. Compete, outrossim, ao Tribunal de Justiça, 

processar e julgar, originariamente ou em grau de recurso, as demais causas que lhe forem atribuídas por lei 

complementar. §1º Cabe-lhe, também, a execução de sentença nas causas de sua competência originária, 

facultada, em qualquer fase do processo, a delegação de atribuições”. 

438 Para CALMON DE PASSOS, inexiste “a possibilidade de mandado de injunção coletivo. Segundo já 

demonstrado, a injunção pressupõe direito certo, definido para situação individual determinada, e, se é 

aceitável litisconsórcio no mandado de injunção, é de repelir-se a indeterminação subjetiva, o que seria 

ineliminável do mandado de injunção coletivo” [Mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, 

habeas data (Constituição e processo), n. 21, p. 117]. 
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remédio processual, aplicando-se analogicamente o art. 5º, LXX, da Constituição 

Federal. 439 Nos termos desse dispositivo constitucional: 

“o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido 

político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, 

entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento 

há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 

associados”. 

A relação com o mandado de segurança coletivo justifica-se 

inclusive em virtude de disposição legal, uma vez que o parágrafo único do art. 24 da Lei 

8.038, de 28.5.90, determina que no mandado de injunção “serão observadas, no que 

couber, as normas do mandado de segurança, enquanto não editada legislação específica”. 

Entretanto, na verdade, a existência do mandado de injunção coletivo independe de 

qualquer analogia com outro instituto processual, pois não há menção expressa – e a 

consequente circunscrição – a direitos de natureza individual no inc. LXXI do art. 5º da 

Constituição. Além disso, o mandado de injunção coletivo não consubstancia um novo 

instituto processual. Trata-se do mesmo mandado de injunção, só que utilizado para 

viabilizar o exercício de direito coletivo lato sensu previsto em norma constitucional 

preceptiva inexequível por si mesma. 440 

São direitos coletivos em sentido lato os de natureza difusa, 

os coletivos stricto sensu e os individuais homogêneos. 441 Controvérsia relevante 

                                                 

439 Trata-se do seguinte leading case: “Mandado de injunção coletivo: admissibilidade, por 

aplicação analógica do art. 5º, LXX, da Constituição; legitimidade, no caso, de entidade sindical de pequenas 

e médias empresas” (STF, Pleno, MI 361, rel. p/ acórdão Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 8.4.94, julgaram 

parcialmente procedente, maioria, DJU 17.6.94). 

440 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 14.2, p. 257. 

441 O art. 81 do Código de Defesa do Consumidor contém definição das espécies de direitos 

coletivos lato sensu. Conforme esse artigo, entende-se por direitos: (I) difusos aqueles “transindividuais, de 

natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”; (II) 

coletivos stricto sensu “os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou 

classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base”; e (III) individuais 

homogêneos “os decorrentes de origem comum”. Esses últimos, aliás, são em sua essência verdadeiros 

direitos individuais, “mas circunstancialmente tratados de forma coletiva” (PEDRO DA SILVA DINAMARCO, 

Ação civil pública, n. 7.3, p. 60). Assim, por exemplo, pode ser classificado como difuso, coletivo stricto 

sensu e individual homogêneo, respectivamente: (i) o direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado; (ii) o direito de greve de determinada categoria de trabalhadores; e (iii) o direito à indenização 

de pessoas que consumiram água contaminada por um mesmo vazamento de produto tóxico. 
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concentra-se no cabimento de mandado de injunção para a tutela de direitos difusos, que se 

caracterizam pela indeterminação dos seus titulares. Argumenta-se, por exemplo, que a 

admissibilidade de mandado de injunção para a tutela desses direitos alargaria 

demasiadamente os efeitos da decisão nele proferida, a ponto de transformá-lo em meio de 

tutela da ordem jurídica, em detrimento de sua natureza de instrumento de controle 

concreto e incidental da omissão inconstitucional. 442 Todavia, em tese, podem ser objeto 

de mandado de injunção todos os direitos previstos na Constituição; 443 ademais, o 

cabimento de mandado de injunção para a tutela de direitos difusos está previsto até 

mesmo na lei que dispõe sobre as atribuições do Ministério Público da União. 444 

Reconhece-se, no entanto, que – embora seja teoricamente possível – na prática torna-se 

raro o cabimento do writ diante de direitos difusos. Afinal, não é fácil encontrar atualmente 

direito subjetivo com essa natureza delineado em norma constitucional preceptiva 

inexequível por si mesma cujo exercício esteja inviabilizado por falta de norma 

regulamentadora. 445 

Respondida positivamente a questão do cabimento do 

mandado de injunção coletivo, inclusive para tutelar direitos difusos, cumpre analisar 

                                                 

442 Essa é a opinião de FLÁVIA PIOVESAN, para quem, “caso se admitisse a tutela também de direito 

difuso, o instrumento do mandado de injunção estaria, até certo ponto, a se confundir com o instrumento da 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Isto é, caberia, em julgamento de mandado de injunção, a 

elaboração da norma regulamentadora geral e abstrata. O mandado de injunção deixaria de constituir 

instrumento de defesa de direito subjetivo, voltado a viabilizar o exercício de direitos e liberdades 

constitucionais, para se transformar em instrumento de tutela de direito objetivo, permitindo a eliminação de 

lacunas do sistema jurídico-constitucional” (Proteção judicial contra omissões legislativas: ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção, n. 7.2, p. 144). 

443 Conforme LUÍS ROBERTO BARROSO, “como não há cláusula restritiva, estão abrangidos todos os 

direitos constitucionais, sejam individuais, coletivos, difusos, políticos ou sociais” (“Mandado de injunção. 

Perfil doutrinário e evolução jurisprudencial”, p. 3). No mesmo sentido, afirmando que “a Constituição 

Federal não realizou nenhum distinção a esse respeito, não havendo por que ser restringida essa 

possibilidade”, cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 14.2, p. 259. 

444 Lei Complementar 75, de 20.5.93, art. 6º, VIII: “Compete ao Ministério Público da União 

promover outras ações, nelas incluído o mandado de injunção 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, quando difusos os interesses a serem protegidos”. 

445 Com razão, afirma ROBERTO PFEIFFER que “pouco importa a natureza do direito, para que o 

mesmo possa ser tutelado por intermédio de mandado de injunção. Importa sim (...) que haja um 

delineamento claro de um direito subjetivo (de natureza individual, coletiva ou difusa); ou seja, impõe-se que 

a norma constitucional traga claro o direito a ser tutelado” (Mandado de injunção, n. 14.2, p. 261). Também 

defendendo o cabimento de mandado de injunção para a defesa de direitos difusos, cf. ANDRÉ RUFINO DO 

VALE, “Mandado de injunção: comentários ao projeto de regulamentação”, p. 174-175. 
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apenas as peculiaridades desse instrumento processual, na medida em que as considerações 

desenvolvidas nos tópicos anteriores valem – de modo geral – também para o writ coletivo. 

A legitimação ativa para o mandado de injunção coletivo 

sofre influência da mencionada aplicação analógica das regras do mandado de segurança 

(CF, art. 5º, LXX; Lei 12.016/2009, art. 21, caput). 446 Desse modo, aquele remédio pode 

ser utilizado: (i) por partido político com representação no Congresso Nacional, para 

assegurar o exercício de direito constitucional de seus integrantes ou relacionado com a 

finalidade partidária; ou (ii) por organização sindical, entidade de classe ou associação 

legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, um ano, para viabilizar o 

exercício de direito constitucional da totalidade, ou de parte, de seus membros ou 

associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, 

dispensada, para tanto, autorização especial. 447 Além dessas duas hipóteses de legitimação 

ad causam extraordinária, deve-se considerar ainda uma terceira, que não está prevista para 

o mandado de segurança. Trata-se da possibilidade de impetração de mandado de injunção 

coletivo (iii) pelo Ministério Público, em especial para viabilizar o exercício de direitos 

difusos. 448-449 

                                                 

446  Lei 12.016, de 7.8.09, art. 21, caput: “O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por 

partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a 

seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação 

legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e 

certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que 

pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial”. 

447 Comparando com o mandado de segurança coletivo, ROBERTO PFEIFFER afirma que, “no 

mandado de injunção coletivo, nenhuma razão há para que seja diferente: o direito protegido deve guardar 

relação de pertinência com os fins institucionais do ente impetrante, sendo pertinentes ou ínsitos à categoria, 

classe ou associados que representam” (Mandado de injunção, n. 14.2, p. 265). 

448 A propósito, os principais projetos de lei que visam a regular o tema contêm dispositivos em 

sentido semelhante. O parágrafo único do art. 4º do Substitutivo ao Projeto de Lei 6.002/1990 dispõe que “o 

mandado de injunção coletivo pode ser impetrado: a) por partido político com representação no Congresso 

Nacional; b) por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; c) pelo 

Ministério Público, quando difusos os interesses a serem protegidos”. Já nos termos do art. 12 do Projeto de 

Lei 6.128/2009, “o mandado de injunção coletivo pode ser promovido: I – pelo Ministério Público, quando a 

tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais ou individuais indisponíveis; II – por partido político com representação no Congresso 

Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou 

relacionados com a finalidade partidária; III – por organização sindical, entidade de classe ou associação 

legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, para assegurar o exercício de 

direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade, ou de parte dos seus membros ou associados, na 



121 

 

A legitimação do Ministério Público da União para ajuizar 

mandado de injunção para a tutela de direitos difusos consta expressamente da lei que trata 

de suas atribuições (Lei Complementar 75, de 20.5.93, art. 6º, VIII). 450 

A constitucionalidade desse dispositivo é evidente, tendo em vista principalmente o 

disposto nos incs. II, III e IX do art. 129 da Constituição Federal. 451 Questiona-se apenas 

se tal atribuição estaria restrita – de lege lata – ao referido órgão federal, 452 ou se os 

Ministérios Públicos estaduais também a teriam. Com efeito, enquanto não editada lei 

regulando a matéria nacionalmente, deve ser considerada legítima a atribuição 

eventualmente conferida pelas legislações estaduais aos respectivos Ministérios Públicos 

para ajuizarem mandados de injunção. 453 

                                                                                                                                                    

forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização 

especial. Parágrafo único. Os direitos, liberdades e prerrogativas protegidos por mandado de injunção 

coletivo são os pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada 

por grupo, classe ou categoria”. 

449 Segundo ANDRÉ RUFINO DO VALE, a legitimação extraordinário do Ministério Público “tem 

sustentação no art. 129 da Constituição e, de forma expressa, na Lei Complementar n. 75/1990 (art. 6º, inciso 

VIII) e será extremamente importante, por exemplo, para a defesa dos direitos indígenas, direitos 

relacionados ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direitos dos consumidores etc. Em verdade, o 

mandado de injunção coletivo passa a ser apenas mais um instrumento processual, tal como a ação civil 

pública, para a defesa dos direitos difusos (carentes de regulamentação total ou parcial) por parte do 

Ministério Público” (“Mandado de injunção: comentários ao projeto de regulamentação”, p. 174). Em sentido 

semelhante, RODRIGO MAZZEI afirma que “o mandado de injunção coletivo poderá ser impetrado não só 

pelos legitimados do artigo 5º, inciso LXX, como também pelo Ministério Público, em razão de interpretação 

sistemática que há de ser feita, extraindo-se a condução permissiva dos artigos 127, 129, II, da Constituição 

Federal e do artigo 6º da Lei Complementar n. 75/93” (“Mandado de injunção”, p. 248-249). 

450 V. nota de rodapé n. 444, supra. 

451 Nas palavras de ROBERTO PFEIFFER, o citado dispositivo é constitucional, “tendo em vista o que 

dispõe o inciso IX do art. 129 da CF, que estipula ser função institucional do Ministério Público ‘exercer 

outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade’. Parece-nos 

plenamente compatível com a finalidade do Ministério Público o ajuizamento de mandado de injunção para 

viabilizar o exercício de direitos difusos, até porque a proteção de tal espécie de direito pelo parquet é 

expressamente prevista no inciso III do aludido art. 129, dispondo, ainda, o inciso II ser sua atribuição: ‘zelar 

pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 

nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia’” (Mandado de injunção, n. 14.3, 

p. 265-266). 

452 Para ROBERTO PFEIFFER, de lege lata, “a única legitimação possível, em relação ao parquet, é a 

do Ministério Público da União, para a propositura de mandado de injunção objetivando a viabilização de 

direito de ordem difusa” (Mandado de injunção, n. 14.3, p. 266, nota de rodapé 24). 

453 Tal como aquela estipulada, no Estado de São Paulo, pelo art. 116, III, da Lei 

Complementar 734, de 26.11.93. A propósito, nos termos do art. 128, § 5º, da Constituição Federal, “leis 

complementares da União e dos Estados (...) estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada 

Ministério Público”. 



122 

 

Por fim, os limites subjetivos da coisa julgada no mandado 

de injunção coletivo são obviamente diversos daqueles próprios do writ individual. É que 

não vale para os casos de substituição processual decorrentes de legitimação extraordinária 

a regra segundo a qual a decisão transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível 

somente para as partes formais do processo em que ela foi proferida (CPC, art. 472). Na 

ausência de lei regulando a matéria de modo específico para o mandado de injunção, deve-

se recorrer novamente à aplicação analógica da Lei 12.016/2009, em especial ao caput e ao 

parágrafo primeiro do seu art. 22. Desses dispositivos extraem-se duas conclusões: (i) no 

mandado de injunção coletivo, a coisa julgada estende-se limitadamente aos membros do 

grupo, classe ou categoria substituídos pelo impetrante; e (ii) o writ coletivo não induz 

litispendência em relação aos individuais, mas a autoridade da coisa julgada não beneficia 

o impetrante individual se este não requerer a desistência de seu mandado de injunção no 

prazo de 30 dias a contar da ciência da impetração coletiva. 454 Essa última regra visa a 

evitar que o indivíduo seja inadvertidamente prejudicado por uma impetração coletiva 

deficiente ou mal fundamentada, conferindo-lhe a opção de buscar a tutela do seu direito 

por sua própria conta e risco. 455 

A lei do mandado de segurança, como se viu, trata apenas da 

coisa julgada na hipótese que envolve direito coletivo stricto sensu. Todavia, por força do 

que dispõe o art. 21 da Lei 7.347/1985, o regime da coisa julgada estabelecido no Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável a todas as ações coletivas, mesmo àquelas que não 

tratam de relação de consumo. 456 Em razão disso, de lege lata, a coisa julgada estende-se 

erga omnes no mandado de injunção impetrado para a defesa tanto de direitos difusos 

quanto de individuais homogêneos, observando-se as regras contidas nos arts. 103, I e III, e 

104 da legislação consumerista. 

                                                 

454 A propósito, o Projeto de Lei 6.128/2009, em seu art. 13, pretende regular a matéria em sentido 

semelhante. 

455 Nesse sentido, para o mandado de segurança coletivo, cf. MEIRELLES-WALD-MENDES, Mandado 

de segurança e ações constitucionais, p. 135. 

456 Cf. JOSÉ ROGÉRIO CRUZ TUCCI, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada 

civil, n. 26, p. 309-310. 
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Registre-se, ainda, que também se aplica ao mandado de 

injunção coletivo o caput do art. 2º-A da Lei 9.494/1997, segundo o qual “a sentença civil 

prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos 

interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na 

data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão 

prolator”. Trata-se de regra de cunho indubitavelmente político, introduzida no 

ordenamento jurídico por medida provisória sucessivamente reeditada. Contudo, embora o 

citado dispositivo legal mereça mesmo muitas críticas, 457 deve-se observar que ele não 

repercute de forma significativa no mandado de injunção. Isso porque a grande maioria dos 

mandados de injunção é julgada por órgãos que exercem jurisdição ou sobre todo o 

território nacional (Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores), ou sobre todo um 

território estadual (Tribunais de Justiça). 458 Assim, tanto no primeiro caso quanto no outro, 

o universo dos substituídos praticamente equivale ao das pessoas atingidas pela ausência 

da norma regulamentadora que inviabiliza o exercício do direito constitucionalmente 

assegurado. 

                                                 

457 Cf. JOSÉ ROGÉRIO CRUZ TUCCI, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada 

civil, n. 33, p. 323-326. 

458 Sobre competência para julgar mandado de injunção, v. tópico n. 16, supra. 
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CAP. V 

MANDADO DE INJUNÇÃO: 

APERFEIÇOAMENTO 

DE LEGE FERENDA 

 

 

 
32 - O PROBLEMA: EQUACIONAR TODAS AS POTENCIALIDADES DO MANDADO DE 

INJUNÇÃO 

 

A análise crítica das diferentes correntes a respeito da 

eficácia do mandado de injunção mostra que todas elas têm suas desvantagens, embora 

algumas mais graves e outras menos. Conforme já enfatizado (supra, n. 25 e 26), as 

correntes “não concretista” e “concretista intermediária” são as que mais problemas 

apresentam, na medida em que ignoram o fato de o mandado de injunção servir para 

viabilizar diretamente o exercício do direito pleiteado. Já no que diz respeito à posição 

“concretista geral”, argumenta-se que ela ofenderia as garantias do devido processo legal 

ao estender os efeitos da decisão a pessoas que não participaram da relação jurídica 

processual. Mas, por outro lado, a atribuição de eficácia erga omnes ao mandado de 

injunção também tem as suas vantagens, na medida em que prestigia a isonomia e os 

princípios da efetividade e da economia do processo, extraindo dele o máximo resultado 

possível. 

O entendimento “concretista individual”, por sua vez, é o que 

melhor se coaduna com a natureza jurídica do mandado de injunção. Como esse remédio 

processual serve para a tutela do direito subjetivo do impetrante, a decisão nele proferida 

tem eficácia – a princípio – apenas inter partes. 459 Não obstante, essa corrente também 

apresenta pontos desfavoráveis, ligados principalmente à eventual falta de tratamento 

isonômico na solução dos casos concretos e à possível sobrecarga dos tribunais com 

inúmeros writs versando sobre o mesmo objeto. É verdade, porém, que esses pontos 

negativos podem ser amenizados mediante a edição de súmulas vinculantes destinadas a 

                                                 

459 Sobre o mandado de injunção coletivo, v. tópico n. 31, supra. 
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expandir a eficácia das decisões proferidas no controle incidental da omissão 

inconstitucional. 460 Esse mecanismo, todavia, é insuficiente para solucionar 

completamente os referidos problemas. Primeiro porque a edição de súmula vinculante 

pressupõe a observância de uma série de requisitos formais e materiais previstos no 

art. 103-A da Constituição Federal, diversos e mais rigorosos do que os exigidos para a 

concessão de mandado de injunção. Além disso, como se trata de mecanismo colocado à 

disposição apenas do Supremo Tribunal Federal, as omissões normativas decididas 

incidentalmente pelos demais órgãos jurisdicionais não podem ser objeto de enunciado 

com caráter vinculante. 

Como já se adiantou, a pura e simples adoção da posição 

“concretista geral” não pode ser considerada a panaceia para todos os males. A mera 

atribuição de eficácia erga omnes ao mandado de injunção certamente resolveria alguns 

problemas, mas criaria outros, talvez ainda mais graves. Nota-se que a aplicação prática da 

referida posição carece de disciplina legal que lhe proporcione maior legitimidade política, 

jurídica e social. A propósito, sempre que o legislador brasileiro conferiu eficácia geral a 

decisão proferida em determinado processo judicial, ele procurou simultaneamente dotá-lo 

de mecanismos que visassem a legitimar tal abrangência. Nas ações diretas de controle de 

constitucionalidade e na ação civil pública, por exemplo, a lei estabelece o controle da 

representatividade adequada pela limitação da legitimidade ad causam aos agentes 

arrolados, respectivamente, no art. 103 da Constituição Federal e no art. 5º da 

Lei 7.347/1985. 461-462 Em sentido semelhante, também serve para ilustrar a preocupação 

                                                 

460 V. nota de rodapé n. 374, supra. 

461 Conforme SUSANA HENRIQUES DA COSTA, “enquanto o sistema norte-americano prevê que a 

representatividade adequada será verificada ope iudicis, o sistema brasileiro realiza tal verificação ope legis. 

Na verdade, para aqueles que defendem esse desenho do sistema brasileiro, há uma identificação entre os 

conceitos de legitimidade e representatividade adequada. Aqueles que o legislador elegeu como entes 

legitimados à propositura da ação civil pública são presumidos por lei representantes adequados da 

coletividade” (“O controle judicial da representatividade adequada: uma análise dos sistemas norte-

americano e brasileiro”, p. 966). 

462 A ação popular, prevista na Lei 4.717/1965, embora possa ser proposta por “qualquer cidadão”, é 

dotada de vários dispositivos que legitimam a abrangência de sua decisão. Eis alguns deles: o § 5º do art. 6º 

(“É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular”); o 

art. 9º [“Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos 

prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao 

representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, 

promover o prosseguimento da ação”]; o art. 18 (“A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga 
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do legislador com as garantias constitucionais do processo a instituição da coisa julgada 

secundum eventum probationis nas decisões proferidas em processos coletivos (CDC, 

art. 103). Com esse último instituto, procura-se evitar, em suma, que demandas coletivas 

deficientes venham a prejudicar interesses e direitos de terceiros. 

Tampouco afasta a desatenção para com o devido processo 

legal substancial a alegação de que somente os mandados de injunção julgados procedentes 

seriam dotados de eficácia geral. Isso porque, no referido remédio processual, a norma 

regulamentadora provisoriamente estabelecida pelo órgão julgador pode ser pior do que 

aquela almejada pelo impetrante. E mais, pode ocorrer ainda de a regulamentação supletiva 

vislumbrada no mandado de injunção ser até indesejada pelos terceiros que serão atingidos 

por ela. Assim, por exemplo, suponha-se que alguém postulasse aviso prévio de 30 

dias, acrescido de dois dias por ano de serviço. Caso fosse concedido – com eficácia erga 

omnes – o acréscimo de apenas um dia por ano de serviço, a procedência do mandado de 

injunção não satisfaria integralmente o impetrante e – menos ainda – aqueles trabalhadores 

que desejassem o acréscimo de três, quatro ou mais dias por ano de serviço. 

Portanto, resta evidente que – inobstante as suas ressaltadas 

vantagens – a atribuição de eficácia erga omnes ao mandado de injunção não pode advir 

em detrimento de garantias constitucionais do processo. Daí a necessidade de se criar um 

mecanismo que legitime tal prática e, em última análise, equacione todas as 

potencialidades contidas nesse importante remédio processual. 463 

33 - A SOLUÇÃO: INSTITUIR UM “INCIDENTE DE EXPANSÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DA 

EFICÁCIA DA DECISÃO” 

                                                                                                                                                    

omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, 

qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”); e o § 2º 

do art. 19 (“Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá 

recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público”). 

463 Na lição de CÂNDIDO DINAMARCO, a força vinculante dos atos de poder têm origem e 

legitimidade “na participação dos destinatários segundo as regras pertinentes. Tal é uma derivação da 

conhecida tese da legitimação pelo procedimento, lançada em sede de sociologia política e de valia em 

relação a todas áreas de exercício do poder (Niklas Luhmann). Na realidade, o que legitima os atos de poder 

não é a mera e formal observância dos procedimentos, mas a participação que mediante o correto 

cumprimento das normas procedimentais tenha sido possível aos destinatários. Melhor falar, portanto, em 

legitimação pelo contraditório e pelo devido processo legal” (Instituições de direito processual civil, I, n. 85, 

p. 220-221). 
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O texto constitucional não proíbe expressa ou implicitamente 

a atribuição de eficácia geral ao mandado de injunção. 464 Observe-se, ademais, que tal 

atribuição não faz com que a inércia ilegítima do Poder Público se torne o objeto do 

processo do mandado de injunção. A omissão normativa, independentemente da 

abrangência subjetiva do referido writ, continua a ser decidida apenas em caráter 

incidental, com o intuito de viabilizar o exercício do direito constitucionalmente 

assegurado. Logo, já que a eficácia erga omnes não é incompatível com a natureza jurídica 

do mandado de injunção, a introdução legislativa do incidente ora proposto independe de 

emenda à Constituição Federal. 

Como dito no tópico antecedente, a ampliação dos limites 

subjetivos da eficácia do mandado de injunção não pode se dar em prejuízo de terceiros. 

Nesse contexto é que se insere o controle da representatividade adequada, a fim de 

garantir que os interesses daqueles que não participaram diretamente do processo, mas que 

podem ser afetados por ele, sejam devidamente defendidos em juízo. Trata-se de conceito-

chave para o devido processo legal na tutela coletiva de direitos. 465 É importante 

                                                 

464 Em sentido semelhante, cf. ELIVAL DA SILVA RAMOS, “Mandado de injunção e separação dos 

Poderes”, p. 247. Lembre-se, ademais, de que a interpretação das normas constitucionais, especialmente 

daquelas definidoras de direitos e garantias fundamentais, norteia-se pelo princípio da máxima efetividade, 

“segundo o qual deverá ser atribuído ao texto normativo, no ato de construção interpretativa da norma, o 

significado que maior efetividade lhe dê” (BACELLAR FILHO-HACHEM, “As relações entre os Poderes da 

República no Estado brasileiro contemporâneo: transformações autorizadas e não autorizadas”, p. 64). 

465 Nas palavras de SUSANA HENRIQUES DA COSTA, a representatividade adequada “possui um 

grande conteúdo legitimador da sentença coletiva. Afinal, se a decisão prolatada surtirá efeito sobre uma 

coletividade a qual não participou de fato do processo, exige-se que o seu interesse tenha sido devidamente 

representado pelo sujeito que litigou em seu nome. Toda a técnica processual do processo coletivo, portanto, 

transita em torno da noção de representatividade. É este conceito que torna factível a introdução dos 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos em juízo e, ainda, é ele que justifica a prolação de 

uma decisão com efeitos erga omnes, incidentes sobre terceiros que não foram partes no processo. Garantir 

que a classe tenha sido adequadamente representada é, em última instância, garantir a observância do devido 

processo legal, em seu sentido substancial (due processo of law)” (“O controle judicial da representatividade 

adequada: uma análise dos sistemas norte-americano e brasileiro”, p. 957). Em sentido semelhante, DIANA 

PARTON ensina que “the class action device is a recognized exception to the rule that no person is bound by a 

judgment to which he is not a party. If absent parties’ interest are inadequately protected, an attempt to bind 

them by a judgment would deprive them of their day in court. This deprivation amounts to a denial of due 

process, and therefore, adequate representation is constitutionally mandated” (“Procedure. Class actions. 

Adequacy of representation”, p. 894). 

O requisito da representatividade adequada está positivado na Rule 23 das Federal Rules of Civil 

Procedure. Sua imprescindibilidade para o devido processo legal nas class actions ficou assentada no caso 

Hansberry v. Lee. Sobre esse importante precedente julgado, em 1940, pela Suprema Corte dos Estados 

Unidos, cf. LEE ANDERSON, “Preserving adequacy of representation when dropping claims in class actions”, 

p. 106-109. 
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esclarecer que não se está propondo a redução da legitimação para o ajuizamento de 

mandado de injunção. Continuará a ter legitimidade ativa ad causam aquele que seja, em 

tese, titular do direito constitucional cujo exercício esteja tolhido por falta de norma 

regulamentadora. 466 Assim, o controle da representatividade adequada ocorrerá apenas 

para fins de expansão da eficácia do mandado de injunção, de modo que, se o impetrante 

não for considerado um representante adequado da coletividade, o incidente em questão 

sequer deverá ser instaurado. Ou seja, a análise ope iudicis da representatividade adequada 

do postulante deverá ocorrer antes da instauração do referido procedimento incidental; 467 

mas, de forma alguma, representará cerceamento a direito do impetrante, na medida em 

que o seu mandado de injunção será sempre julgado, ainda que com eficácia meramente 

inter partes. 

Além do controle da representatividade adequada, o incidente 

ora proposto possibilitará ao órgão julgador ponderar as especificidades do caso no juízo 

acerca da eficácia do mandado de injunção. 468 Na realidade, todo instituto processual deve 

                                                 

466 Sobre o mandado de injunção coletivo (legitimação ad causam extraordinária), v. tópico n. 31, 

supra. 

467 Há alguns pontos de contato entre o controle da representatividade adequada no incidente ora 

proposto e aquele que ocorre no sistema norte-americano das class actions, especialmente devido ao fato de 

ambos se realizarem ope iudicis. No direito norte-americano, cabe ao juiz decidir – no início do processo – se 

a demanda seguirá como class action ou como mera demanda individual. Para tanto, levam-se em conta 

diversos fatores, entre eles as peculiaridades do caso concreto e a representatividade adequada do postulante 

(cf. DIANA PARTON, “Procedure. Class actions. Adequacy of representation”, p. 895; SUSANA HENRIQUES DA 

COSTA, “O controle judicial da representatividade adequada: uma análise dos sistemas norte-americano e 

brasileiro”, esp. p. 960). 

Nota-se também alguma semelhança com uma interessante modalidade de ação coletiva prevista na 

legislação da província canadense de Quebec. Trata-se do chamado recours collectif. Conforme os arts. 1.002 

e segs. do Código de Processo Civil de Quebec, um indivíduo só pode ajuizar uma ação coletiva mediante 

prévia autorização do tribunal, obtida após requerimento formal em procedimento próprio. Nesse 

procedimento, admite-se impugnação oral ao referido pedido de autorização; esta, ademais, só é concedida ao 

membro que tiver condições de representar a coletividade adequadamente. Ao autorizar o ajuizamento da 

ação coletiva, o tribunal quebequense deve: (a) descrever o grupo cujos membros se vincularão ao resultado 

do futuro julgamento; (b) identificar as principais questões que serão tratadas coletivamente; e (c) publicar 

um aviso aos membros do grupo afetado, inclusive a fim de que eles possam eventualmente optar pela não 

sujeição ao julgamento da ação coletiva (cf. PATRICIA GALINDO DA FONSECA, “A ação coletiva no Quebec: 

reflexões sobre o recours collectif”, esp. p. 267-270; EURICO FERRARESI, “A pessoa física como legitimada 

ativa à ação coletiva”, p. 142-143). Para um panorama atual sobre as ações coletivas no Canada, 

especialmente em Quebec, cf. tb. KALAJDZIC-BOGART-MATTHEWS, “The globalization of class actions: 

Canada”, p. 41-49. 

468 Em sentido semelhante, DANIEL WUNDER HACHEM afirma que “o afã pela busca de uma única 

solução ao mandado de injunção significa atrelar-se às concepções de ação e de processo construídas no 

Estado Legislativo, em que a ação era vista como algo abstrato, desconectado das peculiaridades do direito 
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se adequar às exigências do direito material, enquanto instrumento a serviço dele. 469-470 O 

mandado de injunção não é diferente; também ele deve, em alguma medida, ajustar-se às 

peculiaridades do direito cujo exercício se busca viabilizar. Por isso, a melhor solução 

quanto aos limites subjetivos da decisão pode variar, a critério do julgador, conforme o 

direito constitucional não regulamentado refira-se, v.g., a uma prestação do Estado ou a 

uma simples abstenção. Essa ideia, de certa maneira, foi incorporada ao § 1º do art. 9º do 

Projeto de Lei 6.128/2009, segundo o qual “poderá ser conferida eficácia ultra partes ou 

erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, 

liberdade ou prerrogativa objeto da impetração”. 471-472 

Outra vantagem da implantação de um procedimento 

incidental de expansão da eficácia do mandado de injunção será o incremento do 

contraditório e do debate público. A garantia do contraditório efetiva-se com a 

oportunidade conferida a quem possa ser atingido por uma decisão judicial de influir na 

sua formação. Nesse sentido, tal garantia confunde-se com a ideia de participação, 473 a 

qual é bastante prestigiada quando se realiza audiência pública para ouvir o depoimento de 

                                                                                                                                                    

material e do caso concreto, e ao processo associava-se a ideia de um procedimento único, padronizado, que 

deveria atender a todas as situações de forma idêntica. À decisão prolatada no mandado de injunção, por 

conseguinte, podem ser emprestados efeitos inter partes ou erga omnes, variando conforme as 

exigências concretas das situações de direito material” (Mandado de injunção e direitos fundamentais, n. 6.4, 

p. 178-179). Ainda em sentido similar, JORGE MIRANDA também afirma, embora apenas en passant, que “no 

mandado de injunção o tribunal pode emitir as medidas necessárias, de efeito individual ou erga omnes 

consoante os casos” (Manual de direito constitucional, VI, n. 88, p. 311-312). 

469 Registre-se, todavia, que o processo não tem apenas e simplesmente a finalidade jurídica. Trata-

se sim de instrumento de atuação do direito material, mas também dotado de escopos sociais e políticos. 

Sobre o tema, cf. CÂNDIDO DINAMARCO, A instrumentalidade do processo, passim. 

470 Em sentido semelhante, PETER HÄBERLE afirma que “igualmente flexível há de ser a aplicação 

do direito processual constitucional pela Corte Constitucional, tendo em vista a questão jurídico-material e as 

partes materialmente afetadas (atingidos)” (Hermenêutica constitucional, cap. IV, p. 48). 

471 Concordando com o teor desse dispositivo, cf., entre outros, ELIVAL DA SILVA RAMOS, 

“Mandado de injunção e separação dos Poderes”, p. 251-252; ANDRÉ RUFINO DO VALE, “Mandado de 

injunção: comentários ao projeto de regulamentação”, p. 225. 

472 O caput do art. 9º do referido projeto de lei prevê que, em princípio, a decisão do mandado de 

injunção “terá eficácia subjetiva limitada às partes”. 

473 Na lição de LEONARDO GRECO, “o princípio do contraditório pode ser definido como aquele 

segundo o qual ninguém pode ser atingido por uma decisão judicial na sua esfera de interesses, sem ter tido a 

ampla possibilidade de influir eficazmente na sua formação em igualdade de condições com a parte contrária. 

O contraditório é a expressão processual do princípio político da participação democrática, que hoje rege as 

relações entre o Estado e os cidadãos na Democracia contemporânea” (Instituições de processo civil, vol. I, 

n. 22.2, p. 539). Cf. tb. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, esp. n. 388, p. 28. 
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pessoas com experiência e conhecimento no assunto que será objeto de decisão. A 

propósito, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal já prevê a possibilidade de 

convocação de audiência pública no procedimento de qualquer espécie de ação ou recurso 

em trâmite perante esse tribunal de superposição. 474 Bastará, portanto, implantar tal 

possibilidade nos demais tribunais competentes para o julgamento de mandados de 

injunção. 

Ainda com o intuito de assegurar maior legitimidade política 

e social à decisão proferida em mandado de injunção, o incidente ora proposto também 

deve prever a participação de amicus curiae. A possibilidade de terceiros participarem de 

procedimentos desvinculados do controle abstrato de constitucionalidade não representa 

novidade no direito brasileiro. Ela já existe, v.g., no incidente de arguição de 

inconstitucionalidade nos tribunais (CPC, art. 482, § 3º), na análise de repercussão geral de 

questão constitucional veiculada em recurso extraordinário (CPC, art. 543-A, § 6º) e no 

julgamento de recurso especial repetitivo (CPC, art. 543-C, § 4º). 475 Nesse sentido, foi 

                                                 

474 RISTF: “Art. 13. São atribuições do Presidente: (...) XVII – convocar audiência pública para 

ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender 

necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse 

público relevante, debatidas no âmbito do Tribunal; XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a 

manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou em qualquer 

processo em curso no âmbito da Presidência”. Semelhantes atribuições foram conferidas ao relator, 

respectivamente nos incs. XVII e XVIII do art. 21 do Regimento. 

Aliás, depreende-se ainda do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que a audiência 

pública pode ser realizada independentemente de um processo ou recurso específico, pois o inc. VI do 

parágrafo único do seu art. 154 dispõe que “os trabalhos da audiência pública serão registrados e juntados aos 

autos do processo, quando for o caso, ou arquivados no âmbito da Presidência”. A análise desse dispositivo 

conjugado com o art. 13, XVII, revela “a possibilidade de audiência pública no âmbito da presidência sem a 

necessidade de se vincular a determinado processo, desde que a questão atenda os requisitos, como a 

repercussão geral e o relevante interesse público” (DIOGO RAIS, A sociedade e o Supremo Tribunal Federal: 

o caso das audiências públicas, p. 59). Cf. tb. op. cit., esp. p. 58. 

475 Conforme JORGE AMAURY MAIA NUNES, “ainda que o amicus curiae haja ingressado no 

ordenamento jurídico brasileiro primeiramente pela via dos processos objetivos, nada obsta a que essa 

participação ocorra também nos processos de partes, subjetivos” (“Mandado de injunção e amicus curiae”, 

p. 539). Com base nessa premissa, o referido autor sugeriu a introdução do seguinte dispositivo nos projetos 

de lei que tratam do mandado de injunção: “O relator poderá, em mandado de injunção individual ou 

coletivo, considerada a relevância da matéria, admitir a manifestação de órgãos ou entes dotados de 

significativa representatividade” (op. cit., p. 540). 
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acrescido recentemente ao Substitutivo ao Projeto de Lei 6.002/1990 um dispositivo 

prevendo a manifestação de amici curiae no processo de mandado de injunção. 476 

Eventual extensão do procedimento causada pela realização 

de audiência pública, assim como pela participação de amicus curiae, será compensada 

com o acréscimo de legitimidade e, principalmente, de qualidade da decisão proferida no 

mandado de injunção. 477 Mais debate envolvendo diferentes correntes tende a gerar mais 

reflexão sobre o tema e, consequentemente, uma decisão melhor. 478 Registre-se ainda que, 

embora seja recomendável por razões de sistematicidade, a implantação legislativa do 

incidente em questão não precisa advir necessariamente junto com a edição da lei do 

mandado de injunção. Ele pode ser instituído desde logo, antes mesmo da lei que vier a 

regulamentar o referido writ. De todo modo, com base nas considerações acima tecidas, o 

incidente ora proposto deverá ter – em linhas gerais – o seguinte procedimento.  

O órgão julgador poderá instaurar o referido incidente 

ex officio ou mediante requerimento de qualquer das partes. Nessa última hipótese, o 

pedido poderá ser indeferido, considerando-se, v.g., a falta de representatividade adequada 

do postulante. Todavia, contra a decisão do relator que indeferir o seu processamento 

caberá agravo; já a decisão de deferimento será irrecorrível, a fim de se evitar a 

                                                 

476 Trata-se do art. 11 do citado Substitutivo, cujo teor é o seguinte: “O relator do mandado de 

injunção, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho 

irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades (amici curiae)”. 

477 Lembre-se, ademais, de que devem ser cabíveis medidas de urgência em sede de mandado de 

injunção (v. tópico n. 24, supra). 

478 Como bem afirmou CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DEL PRÁ, “a implementação da abertura 

procedimental no âmbito da jurisdição constitucional, com a incorporação no ordenamento processual de 

instrumentos específicos (intervenção de terceiros e audiências públicas), não encerra questão de mera opção 

legislativa em favor do tecnicismo ou da formalidade. A mens legis, ao contrário, assenta sobre uma 

necessidade insofismável de emprestar legitimidade ao procedimento e à decisão proferida no âmbito da 

jurisdição constitucional. É remédio para amenizar uma patologia inerente ao processo de tomada de decisão 

judicial sobre questões de interesse socialmente relevante, que é a impossibilidade de captação e absorção de 

todos os diferentes pontos de vista existentes dentro da sociedade, destinatária de sua decisão” (“O princípio 

do máximo rendimento: amicus curiae e audiência públicas”, p. 78). Em sentido semelhante, PETER 

HÄBERLE defende a ampliação e o aperfeiçoamento dos instrumentos de informação dos juízes da Corte 

Constitucional, especialmente por meio de audiências públicas e de intervenções dos “intérpretes em sentido 

amplo da Constituição” (Hermenêutica constitucional, cap. IV, p. 47-48). 
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procrastinação do feito. 479 Se, por qualquer motivo, o incidente não for suscitado ou 

instaurado, o mandado de injunção continuará a ter eficácia apenas inter ou ultra partes, 

conforme o processo seja individual ou coletivo. Mas, iniciado o procedimento incidental, 

órgãos ou entidades dotados de representatividade, a critério do órgão julgador, 480 poderão 

nele intervir. Admitida a participação de amici curiae, será franqueada a eles, assim como 

às partes e ao Ministério Público, a oportunidade de apresentar memoriais e de requerer a 

juntada de documentos. Consigne-se todavia que, independentemente da intervenção de 

amicus curiae ou de eventual realização de audiência pública, as partes e o Ministério 

Público poderão sempre se manifestar no incidente em questão, a fim de defenderem, v.g., 

a ampliação da eficácia do mandado de injunção em julgamento, ou mesmo a sua 

manutenção como meramente inter partes. 

O incidente em questão não servirá apenas e tão-somente 

para definir a eficácia subjetiva do mandado de injunção. As partes, o órgão ministerial e 

os terceiros admitidos no procedimento também poderão trazer elementos para influenciar 

o próprio conteúdo da decisão final a ser proferida no mandado de injunção, especialmente 

se esta vier a ser dotada de eficácia erga omnes. 481 Assim, valendo-se de exemplo lançado 

no tópico imediatamente antecedente, suponha-se que o impetrante postulasse o acréscimo 

ao aviso prévio de dois dias por ano de serviço, mas determinado amicus curiae 

defendesse de forma fundamentada o acréscimo de, v.g., apenas um dia. Essas diferentes 

opiniões serão, obviamente, sopesadas pelo órgão julgador no momento de decidir o 

mandado de injunção. 

                                                 

479 Trata-se de proposta semelhante ao previsto, v.g., para a ação coletiva no Código de Processo 

Civil de Quebec, cujo art. 1.010 dispõe que é recorrível apenas a decisão que indefere a autorização para o 

recours collectif. 

V. tb. nota de rodapé n. 467, supra. 

480 Para alguns critérios de controle da participação do amicus curiae, cf. CARLOS GUSTAVO 

RODRIGUES DEL PRÁ, “O princípio do máximo rendimento: amicus curiae e audiência públicas”, esp. p. 89-

90. 

481 Por isso, o incidente ora proposto não deverá ser descartado, de plano, em mandados de injunção 

que tenham por objeto direitos difusos. Nesses casos, embora a decisão seja dotada naturalmente de eficácia 

erga omnes, o procedimento legitimador do referido incidente também será salutar, na medida em que 

proporcionará mais discussão em torno do conteúdo da norma regulamentadora. 
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Instaurado o incidente ora sugerido, também de lege ferenda 

deverá ser vedado ao impetrante desistir do mandado de injunção, tal como previsto 

expressamente em relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão (Lei 

9.868/1999, art. 12-D). 482 Trata-se de medida de indubitável caráter ético e econômico, 

pois a desistência de mandado de injunção em vias de ganhar eficácia geral frustraria os 

anseios daqueles que se beneficiariam da decisão e, ainda, representaria desperdício de 

atividade e de dinheiro estatal. 483 

É possível antever que o resultado mais comum do 

procedimento incidental em tela deverá ser a atribuição de eficácia geral ao mandado de 

injunção. Isso porque, como o referido incidente visa a assegurar o respeito ao devido 

processo legal, ele servirá para remover os já aludidos óbices para o máximo 

aproveitamento das potencialidades contidas no mandado de injunção. Em outras palavras, 

superados tais óbices, o caminho estará livre para a atribuição de eficácia erga omnes à 

decisão. Consigne-se, no entanto, que o referido incidente poderá, excepcionalmente, 

resultar na manutenção da eficácia inter partes do mandado de injunção (v.g., por conta 

das especificidades do direito constitucional objeto da impetração). Desse modo, mesmo 

no procedimento incidental ora proposto, o órgão julgador continuará livre para decidir se 

o caso comporta ou não a ampliação de sua eficácia subjetiva. 

Tendo em vista a provável vocação expansiva do mandado de 

injunção no qual se decidir pela instauração do incidente, tornar-se-á recomendável a 

suspensão dos demais processos que tenham objeto semelhante. 484 Assim, caso se confira 

                                                 

482 Lei 9.868/1999: “Art. 12-D. Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se 

admitirá desistência”. 

483 Por razões parcialmente semelhantes, o Supremo Tribunal Federal indeferiu pedido de 

desistência formulado no seguinte caso: “É incabível o pedido de desistência formulado após o início do 

julgamento por esta Corte, quando a maioria dos Ministros já havia se manifestado favoravelmente à 

concessão da medida. O mandado de injunção coletivo, bem como a ação direta de inconstitucionalidade, não 

pode ser utilizado como meio de pressão sobre o Poder Judiciário ou qualquer entidade” (STF, Pleno, MI 

712-QO, rel. Min. EROS GRAU, j. 15.10.07, v.u., DJU 23.11.07). Do voto do relator: “A doutrina diverge 

quanto à necessidade do controle judicial da adequação do representante nas ações coletivas. Parece-me 

todavia inadmissível que uma entidade, pelo fato de receber autorização legal para a defesa de interesse de 

determinado grupo, possa agir de modo ilimitado, contando com liberdade para propor quaisquer demandas 

e, posteriormente, conduzir o processo, cujo interesse é coletivo, apenas até o ponto que entenda relevante”. 

484 A suspensão do processo não deverá impedir a apreciação de eventuais medidas urgentes 

(v. tópico n. 24, supra). 
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àquele mandado de injunção eficácia erga omnes, todos os demais processos submetidos à 

jurisdição do órgão julgador deverão seguir a sua sorte. Nesse ponto, renova-se sugestão 

feita anteriormente (supra, n. 16), no sentido de se concentrar a competência para 

julgamento de todos os mandados de injunção em tribunais, 485 especialmente nos seus 

órgãos de cúpula. Isso evitaria, por exemplo, o eventual conflito entre diversas decisões de 

alcance geral proferidas por juízes de primeira instância. Mas essa proposta, conforme já 

alertado, só poderá ser implantada mediante emenda constitucional, pois a Constituição 

Federal reservou explicitamente aos Estados a definição da competência de suas 

respectivas justiças (art. 125, § 1º, e ADCT, art. 70). 486 

Como já dito e agora claramente se nota, o incidente aqui 

proposto contribuirá para extrair a máxima efetividade do mandado de injunção, 

preservando-se as garantias ínsitas ao devido processo legal. Deve-se registrar, ainda, que 

o referido procedimento também se revelará útil no mandado de injunção coletivo, 

especialmente se este tiver por objeto direito coletivo stricto sensu. Pois, nesse caso, o 

acolhimento do incidente fará com que a decisão a ser proferida passe a ter eficácia geral, 

estendendo-se aos membros de todos os grupos, categorias ou classes titulares da mesma 

situação jurídica dos membros do impetrante. 487 

Para encerrar este tópico, convém tecer algumas 

considerações a respeito da decisão que delibera sobre o incidente ora proposto. 

A manutenção da eficácia inter partes em determinado mandado de injunção, por qualquer 

motivo, será incapaz de se projetar para outros processos. Assim, por exemplo, se o órgão 

julgador decidir pela não instauração do incidente em determinado writ, nada impedirá 

que um impetrante diverso o requeira ulteriormente, pois o requisito da representatividade 

                                                 

485 Somente os Estados do Amapá, de Minas Gerais, do Piauí e do Rio de Janeiro não concentraram 

a competência para julgamento de mandado de injunção nos seus respectivos tribunais. 

486 Ainda conforme a Constituição Federal de 1988, é atribuição privativa dos tribunais dispor, no 

regimento interno, sobre a competência e o funcionamento dos seus órgãos internos (art. 96, I, a). 

487 Foi o que ocorreu nos seguintes mandados de injunção coletivos, cujas decisões tiveram eficácia 

erga omnes, e não meramente ultra partes – limitada aos membros do grupo, categoria ou classe impetrante 

(embora, obviamente, sem o procedimento incidental ora proposto): STF, Pleno, MI 712, rel. Min. EROS 

GRAU, j. 25.10.07, julgaram procedente, maioria, DJU 31.10.08; STF, Pleno, MI 670, rel. p/ acórdão 

Min. GILMAR MENDES, j. 25.10.07, julgaram procedente, maioria, DJ 31.10.08; STF, Pleno, MI 708, rel. 

Min. GILMAR MENDES, j. 25.10.07, julgaram procedente, maioria, DJ 31.10.08. 
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adequada pode estar ausente em um caso, mas não em outro. Já a atribuição de eficácia 

erga omnes à decisão, ao contrário, afetará até mesmo o interesse processual no 

ajuizamento de novos mandados de injunção. Afinal, nessa hipótese, os terceiros 

interessados poderão se valer inclusive do instituto da reclamação para vencer a resistência 

ao exercício do direito constitucionalmente assegurado, conforme se verá no tópico 

subsequente. 

 

 

34 - CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO 

PROFERIDA EM MANDADO DE INJUNÇÃO 

 

A reclamação é remédio processual cuja natureza jurídica 

consubstancia-se em ação de conhecimento destinada a preservar a competência dos 

tribunais e a garantir a autoridade das suas decisões. 488 Assim, ela serve basicamente para 

afastar os óbices que se colocam “à plena eficácia das decisões ou à competência para 

decidir”. 489-490 Essa ação, conforme expressa disposição legal, pode ser ajuizada pela 

“parte interessada” ou pelo Ministério Público e deve ser instruída com prova documental 

do ato impugnado. 491 

Tendo em vista a importância constitucional da 

reclamação, 492 deve-se conferir a esse remédio eficácia suficiente para o alcance de seu 

                                                 

488 LEONARDO L. MORATO, após analisar as principais correntes acerca da natureza jurídica da 

reclamação (Reclamação e sua aplicação para o respeito da súmula vinculante, n. 7, esp. p. 81-108), definiu-

a como “ação de conhecimento, com o escopo de alcançar uma decisão de mérito, que julgue a lide existente 

entre o reclamante, o qual alega ter sofrido uma lesão a direito seu, e a autoridade reclamada, à qual se 

imputa a prática de desacato ou de usurpação” (op. cit., n. 7.9, esp. p. 111-112). 

489 JOSÉ DA SILVA PACHECO, “A ‘reclamação’ no STF e no STJ de acordo com a nova Constituição”, 

p. 30. 

490 Ainda no contexto de garantia da autoridade das decisões dos tribunais, registre-se também o 

cabimento de reclamação contra o ato administrativo ou a decisão judicial que contrariar súmula vinculante 

editada pelo Supremo Tribunal Federal (CF, art. 103-A, § 3º; e Lei 11.417, de 19.12.06, art. 7º). 

491 Lei 8.038, de 28.5.90: “Art. 13. Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a 

autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público. Parágrafo 

único. A reclamação, dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e 

distribuída ao relator da causa principal, sempre que possível”. 

492 A Constituição Federal prevê reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, l; e 

art. 103-A, § 3º, com a redação da Em. Const. 45/2004) e ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, f). 

Todavia, aquele tribunal de superposição tem considerado constitucional norma estadual que prevê 

reclamação dirigida ao respectivo Tribunal de Justiça. Assim, a instituição da reclamação “pelo Estado-
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escopo institucional. Assim, sua decisão de procedência não deve ficar limitada à mera 

eficácia de cassação do ato violador de competência do tribunal ou da autoridade de seu 

julgado. 493 Quando for necessário, ela pode determinar que o reclamado cumpra a regra de 

competência ou o julgado desacatado, ou ainda o comando previsto em súmula 

vinculante. 494-495 Por conseguinte, nesses casos, a decisão condenatória proferida na 

reclamação pode até ser objeto de efetivação forçada, se ela não for cumprida 

espontaneamente. 496 

Como se vê, a reclamação pode ser muito útil à efetivação de 

anterior decisão proferida em mandado de injunção, especialmente naquele provido de 

eficácia erga omnes. 497-498 Na realidade, concedido este writ com eficácia geral, o terceiro 

                                                                                                                                                    

membro, pela via legislativa local, não implica em invasão da competência privativa da União para legislar 

sobre direito processual (art. 22, I da CF). (...) A adoção desse instrumento pelos Estados-membros, além de 

estar em sintonia com o princípio da simetria, está em consonância com o princípio da efetividade das 

decisões judiciais” (STF, Pleno, ADI 2.212-1, rel. Min. ELLEN GRACIE, j. 2.10.03, julgaram improcedente, 

três votos vencidos, DJU 14.11.03). Nesse sentido, é comum a previsão, nas Constituições estaduais, da 

competência do correlato Tribunal de Justiça para processar e julgar reclamação, como ocorre, v.g., em São 

Paulo (art. 74-X), na Bahia (art. 123-I-i), em Pernambuco (art. 61-I-m) e no Paraná (art. 101-VII-h) (cf. 

NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI-FONSECA, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 2 

ao art. 13 da LR, p. 1.887). 

493 Cf. LEONARDO L. MORATO, Reclamação e sua aplicação para o respeito da súmula vinculante, 

n. 14.1, p. 239-240. 

494 Nesse sentido, LEONARDO L. MORATO afirma que, “ao se julgar procedente a reclamação, 

determina-se, manda-se, que o réu-reclamado promova o cumprimento da decisão desacatada, ou o respeito 

da norma de competência desrespeitada, ou o respeito da súmula vinculante, para o que o órgão jurisdicional 

competente poderá se valer de todas as medidas necessárias para pôr fim ao litígio” (Reclamação e sua 

aplicação para o respeito da súmula vinculante, n. 14.1, p. 241). 

495 A eficácia “positiva” da reclamação, que transcende a mera anulação do ato impugnado, está 

expressa no § 3º in fine do art. 103-A da Constituição Federal, segundo o qual “do ato administrativo ou 

decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao 

Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão 

judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme 

o caso”. 

496 Conforme LEONARDO L. MORATO, pode advir na reclamação “decisão em forma de ordem 

(mandado), no sentido de que seja executado, diretamente, aquilo quanto determinado, ainda que 

forçadamente” (Reclamação e sua aplicação para o respeito da súmula vinculante, n. 14.1, p. 243). 

497 Sobre a expansão, de lege ferenda, dos limites subjetivos da eficácia da decisão, v. tópico n. 33, 

supra. 

498 De modo análogo, HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD e GILMAR FERREIRA MENDES 

afirmam que “o instituto da reclamação pode conferir novos contornos às decisões proferidas em mandados 

de injunção. Interessante ressaltar, nesse sentido, o reconhecimento de possíveis efeitos advindos de decisão 

em mandado de injunção para além das partes que nele figuram. O que se evidencia é a possibilidade de as 

decisões nos mandados de injunção surtirem efeitos não somente em razão do interesse jurídico de seus 
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beneficiado por essa decisão poderá exercer o seu direito constitucional 

independentemente de nova decisão judicial. 499 Mas, havendo resistência à satisfação do 

direito subjetivo invocado, o remédio adequado para superá-la será a reclamação, e não o 

mandado de injunção, para o qual faltaria inclusive legítimo interesse processual de 

agir (CPC, arts. 3º e 267, VI). 500 

É que a eficácia erga omnes atribuída à decisão do mandado 

de injunção tem o condão de estender o conceito de “parte interessada” – dotada de 

legitimidade ativa para a reclamação – 501 a todas as pessoas titulares do mesmo direito 

subjetivo alegado pelo impetrante. Desse modo, o cabimento de reclamação ajuizada por 

quem não integrou formalmente a relação jurídica processual resta condicionado apenas à 

eficácia geral da decisão supostamente descumprida, não guardando nenhuma relação 

específica com o eventual “efeito vinculante” do comando jurisdicional – 502 o qual, aliás, 

não está presente no mandado de injunção. 503  

                                                                                                                                                    

impetrantes, estendendo também sua eficácia para alcançar os demais casos que guardem similitude” 

(Mandado de segurança e ações constitucionais, p. 846). 

499 Nesse sentido, na jurisprudência: “A eficácia da coisa julgada no tocante à aplicação da lei geral 

de previdência (8.213/91) poderá ser invocada por servidores em situação análoga a do impetrante, em 

procedimentos administrativos visando à aposentadoria. Assim, concede-se a ordem e garante-se a todos os 

servidores públicos da área da saúde que trabalhem em condição de risco à vida e saúde, do Município de 

São Paulo, o direito à aposentadoria especial” (TJSP, Órgão Especial, MI 0326880-10.2010.8.26.0000, rel. 

Des. ROBERTO BEDAQUE, j. 23.3.11, julgaram procedente, v.u., DJ 9.5.11). 

500 Em sentido semelhante, ROBERTO PFEIFFER afirma que “julgado procedente o mandado de 

injunção, sendo procedida à regulamentação do direito suscitado com validade erga omnes, não haverá 

interesse processual para as pessoas que desfrutem da mesma situação de fato do impetrante ajuizarem 

mandados de injunção pleiteando idêntica regulamentação do mesmo direito” (Mandado de injunção, n. 11.4, 

p. 218). Na jurisprudência: “Deve ser negado o mandado de injunção em que os impetrantes não mais têm 

interesse, pela concessão da ordem com efeito erga omnes em anterior processo” (TJSP, Órgão Especial, 

MI 994.09.221034-2, rel. BARRETO FONSECA, j. 3.3.10, denegaram a ordem, maioria, DJ 9.4.10). 

501 V. o art. 13, caput, da Lei 8.038/1990, na nota de rodapé n. 491, supra. 

502 Conforme ELIVAL DA SILVA RAMOS, “não procede a tese de que o efeito vinculante teria 

franqueado o uso da reclamação para compelir as instâncias ordinárias à observância das decisões proferidas 

em sede de controle abstrato de normas (...). Se, no caso da ação declaratória de constitucionalidade, o 

Pretório Excelso sempre admitiu a reclamação para assegurar o acatamento do decidido, escudado na 

nebulosa eficácia vinculante, no que se refere às ações diretas de inconstitucionalidade, antes mesmo que a 

Lei n. 9.868/99 a estendesse também a esse instrumento de controle principal, a jurisprudência de nossa 

Corte Constitucional já passara a autorizar o uso de reclamação para garantia da autoridade das decisões de 

procedência nelas proferidas, as quais, a despeito de seus efeitos erga omnes, vinham sendo sistematicamente 

ignoradas por boa parte do aparato judiciário” (Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de 

evolução, n. 34, p. 287-288). Em sentido semelhante, cf. ALESSANDRA PIGNATARI, Efeitos processuais no 

controle judicial de constitucionalidade, n. 6.3.3.1, p. 218; MARCELO PASSAMANI MACHADO, Controle de 

constitucionalidade das leis: efeitos de suas decisões, n. 5.3.2.1, p. 152. Ainda, citando o exemplo de decisão 
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A reclamação pode, assim, ser ajuizada pelo terceiro 

prejudicado por ato judicial ou administrativo que desrespeitar a decisão com eficácia erga 

omnes proferida em mandado de injunção. 504 Em se tratando de ato administrativo, 

todavia, é imprescindível que ele tenha sido emanado de quem foi parte no mandado de 

injunção cuja decisão se busca preservar. Isso porque, em suma, não se pode imputar 

violação a órgão, entidade ou autoridade administrativa que não esteja adstrita à autoridade 

do julgado em questão. 505 

                                                                                                                                                    

proferida em ação civil pública, FÁBIO VICTOR MONNERAT afirma que “a decisão paradigma da reclamação 

pode ter sido proferida em processo em que, de rigor, o reclamante não foi parte, mas que em razão da 

eficácia erga omnes da decisão este possui o direito de ver tal decisão observada em qualquer processo que 

faça parte” (“Reclamação. STF. Legitimidade ativa. Atingidos por ADIN”, p. 196). No mesmo sentido, na 

jurisprudência, relacionando a propositura de reclamação por terceiros à eficácia erga omnes da decisão 

descumprida: STF, Rcl 14.473-MC, Min. MARCO AURÉLIO, dec. mon., j. 25.9.12, deferiu em parte, 

DJ 27.9.12. Do voto: “Embora o tenha feito em ação subjetiva – na qual figuraram como partes tanto a União 

como a Fundação Nacional do Índio, saliente-se, que, só por isso, devem obediência ao que consignado –, o 

acórdão foi dotado de eficácia contra todos, conforme o mencionado artigo 18 da Lei n. 4.717/1965. Diante 

desse quadro, surgindo o descumprimento da decisão, mostra-se possível que qualquer interessado suscite a 

ofensa à autoridade do julgado do Tribunal (...). Assentado o cabimento da reclamação constitucional – não 

ante o efeito vinculante, mas a produção de efeitos subjetivos universais da coisa julgada”. Ulteriormente, o 

relator “negou seguimento” à Rcl 14.473 por motivos que não prejudicam a tese por ele defendida em sede 

de medida cautelar. 

503 A propósito, têm efeito vinculante “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade 

(...) relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 

esferas federal, estadual e municipal” (CF, art. 102, § 2º). Além obviamente da súmula vinculante (CF, 

art. 103-A), registre-se que também é provida do referido efeito a decisão sobre a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (Lei 9.882/1999, art. 10, § 3º). 

504 Nesse sentido, entendendo cabível reclamação também contra ato administrativo, cf. LEONARDO 

L. MORATO, Reclamação e sua aplicação para o respeito da súmula vinculante, n. 10, p. 186-194. Na 

jurisprudência: “Para o fim de reclamação, é irrelevante se a autoridade que está desrespeitando julgado desta 

Corte é judiciária ou administrativa” (STJ, 1ª Seção, Rcl 502, rel. Min. ADHEMAR MACIEL, j. 14.10.98, 

julgaram parcialmente procedente, um voto vencido, DJU 22.3.99). Em sentido contrário: “Não cabe 

reclamação para combater eventual descumprimento de ordem judicial por autoridade administrativa, exceto 

nos casos expressamente previstos em lei (arts. 28, § ún., da Lei 9.868/99, e 10, § 3º, da Lei 9.882/99) ou na 

Constituição (art. 103-A, § 3º)” (STJ, 1ª Seção, Rcl 2.918-AgRg, rel. Min. DENISE ARRUDA, j. 8.10.08, 

negaram provimento, DJ 28.10.08).  

505 Conforme RICARDO DE BARROS LEONEL, “na hipótese de processos subjetivos, o conhecimento e 

acolhimento da iniciativa do reclamante estão adstritos a uma série de circunstâncias que devem ficar bem 

caracterizadas. Assim, tendo em mente que a reclamação constitucional tem como fundamento a não 

observância da autoridade do julgado, (...) é imprescindível que a violação fique caracterizada por parte e em 

face de quem está vinculado pela autoridade desse julgado, ou seja, por quem figurar no feito de origem” 

(Reclamação constitucional, 7.4, p. 190). 
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CAP. VI 

ENCERRAMENTO 

 

 

 
35 - O MANDADO DE INJUNÇÃO E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

 

Antes de encerrar este trabalho, convém tecer algumas 

considerações a respeito do princípio da separação dos Poderes e, em seguida, relacioná-lo 

com o instituto do mandado de injunção. 

A doutrina da separação dos Poderes recebeu significativa 

contribuição das ideias de MONTESQUIEU, segundo as quais a garantia da liberdade 

depende da separação entre as funções executiva, legislativa e judicial do Estado. 506 Essa 

teoria desenvolveu-se no contexto do Iluminismo, movimento filosófico-cultural europeu 

que se notabilizou – especialmente no século XVIII – pela oposição à intolerância religiosa 

e ao absolutismo autoritário. 

O desenvolvimento da doutrina da separação dos Poderes 

ocorreu, assim, em um momento histórico no qual se almejava o enfraquecimento da força 

estatal, com a consequente valorização da liberdade individual.  Era o período do 

liberalismo e da afirmação da primeira geração de direitos fundamentais, no qual o Estado 

tinha, em geral, somente o dever de garantir a liberdade do cidadão, inclusive contra a sua 

própria ingerência. Nesse contexto ainda, o Judiciário era – em princípio – um Poder 

neutro. Ao juiz incumbia apenas a aplicação literal do texto normativo, razão pela qual ele 

era considerado nada mais do que a boca da lei. 507 Todavia, a ampliação das atividades 

estatais, especialmente na segunda metade do século XX, acabou mitigando aquela visão 

                                                 

506 Sobre a teoria da separação dos Poderes, cf. MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, livro XI, 

esp. cap. VI, p. 168 e segs. Nas palavras desse célebre pensador iluminista, “para que não se possa abusar do 

poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder detenha o poder” (op. cit., livro XI, cap. VI, p. 168). 

507 Cf. MARIA TEREZA SADEK, “Judiciário e arena pública: um olhar a partir da ciência política”, 

p. 11-13. 
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rígida da teoria idealizada por MONTESQUIEU. 508 Atualmente, em suma, entende-se que os 

Poderes do Estado, embora independentes, devem desempenhar as suas funções de modo 

harmônico para a consecução dos objetivos fundamentais da República. 509 

Feito esse breve introito, cumpre primeiramente dizer que o 

instituto do mandado de injunção não ofende o princípio da separação dos Poderes. Trata-

se de afirmação tão importante quanto óbvia, na medida em que constitui noção elementar 

na teoria jurídica que o referido princípio – na prática – recebe os seus contornos de um 

sistema constitucional específico. Em outras palavras, é sempre à luz da Constituição em 

vigor que a separação dos Poderes deve ser considerada e garantida. 510 Por conseguinte, 

tendo sido criado pelo próprio constituinte originário, o mandado de injunção integra-se à 

configuração atual da separação dos Poderes no ordenamento jurídico em vigor no país. 511 

                                                 

508 Na lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, “hoje, o princípio não configura mais aquela rigidez de 

outrora. A ampliação das atividades do Estado contemporâneo impôs nova visão da teoria da separação de 

poderes e novas formas de relacionamento entre os órgãos legislativo e executivo e destes com o judiciário, 

tanto que atualmente se prefere falar em colaboração de poderes, que é característica do parlamentarismo, 

em que o governo depende da confiança do Parlamento (Câmara dos Deputados), enquanto, no 

presidencialismo, desenvolveram-se as técnicas da independência orgânica e harmonia dos poderes” (Curso 

de direito constitucional positivo, p. 110-111). 

509 Assim, nos termos do art. 2º da Constituição Federal de 1988, os Poderes da República são 

independentes e “harmônicos entre si”. 

510 Conforme ELIVAL DA SILVA RAMOS, “se o princípio da separação dos Poderes consagrado nas 

Constituições democráticas contemporâneas se filia, histórica e ideologicamente, ao modelo concebido sob 

inspiração do liberalismo setecentista, não pode ser compreendido sem a indispensável imbricação com um 

determinado sistema constitucional, que lhe confere características peculiares, de modo a torná-lo único em 

sua concreta encarnação daquele arquétipo” (“Mandado de injunção e separação dos Poderes”, p. 234). 

Também o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que o princípio da separação dos Poderes deve ser 

compreendido e, portanto, preservado à luz da sua configuração na Constituição vigente. Assim, v.g.: 

“Separação e independência dos Poderes: critério de identificação do modelo positivo brasileiro. O princípio 

da separação e independência dos Poderes não possui uma fórmula universal apriorística e completa. Por 

isso, quando erigido, no ordenamento brasileiro, em dogma constitucional de observância compulsória pelos 

Estados-membros, o que a estes se há de impor como padrão não são concepções abstratas ou experiências 

concretas de outros países, mas sim o modelo brasileiro vigente de separação e independência dos Poderes, 

como concebido e desenvolvido na Constituição da República” (STF, Pleno, ADI 98, rel. Min. SEPÚLVEDA 

PERTENCE, j. 7.8.97, julgaram procedente, v.u., DJU 31.10.97). 

511 Segundo ROBERTO PFEIFFER, “mesmo que se entendesse ocorrer no mandado de injunção 

exercício anômalo de função legislativa por parte do Poder Judiciário, inegável que há autorização 

constitucional para tanto: o próprio art. 5º, LXXI, da CF. Assim, a possibilidade de formular um preceito para 

viabilizar o exercício do direito constitucional obstado não deveria causar tanta estranheza e celeuma, quando 

se nota que a Constituição autoriza diversas outras hipóteses de exercício atípico de funções por um dos 

poderes do Estado” (Mandado de injunção, n. 5.4.3, p. 112). Nesse sentido, para citar um só exemplo, o 

Presidente da República pode criar normas gerais e abstratas por meio de medidas provisórias (Constituição 

Federal, art. 62). 
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A efetivação das normas constitucionais é dever do Estado e, 

portanto, de cada um dos Poderes da República. 512 Caso, no entanto, algum deles não se 

empenhe na consecução dessa tarefa, os demais podem controlar tal omissão, desde que 

autorizados pelo sistema constitucional vigente. 513 Nesse cenário, exerce relevante papel o 

mandado de injunção, enquanto meio de controle incidental da inércia ilegítima do 

Poder Público. Com efeito, o deferimento desse writ serve justamente para remediar o 

desrespeito à força normativa da Constituição. 514-515 

Todavia, a aplicação do mandado de injunção que desvirtuar 

da natureza jurídica e do objeto desse instituto provavelmente incidirá em transgressão à 

cláusula da separação dos Poderes. Isso ocorre, por exemplo, quando se ignora o 

pressuposto da mora em regulamentar, sem o qual não se pode considerar ilegítima a 

omissão alegada. 516 Também ofende o referido princípio a utilização do mandado de 

injunção para a tutela de direito previsto em norma programática, cuja eficácia positiva 

depende não só de regulamentação normativa, mas principalmente de providências 

                                                 

512 Em sentido semelhante, ADA PELLEGRINI GRINOVER afirma que, “no Estado Democrático de 

Direito, o Judiciário, como forma de expressão do poder estatal, deve estar alinhado com os escopos do 

próprio Estado, não se podendo mais falar numa neutralização de sua atividade. Ao contrário, o Poder 

Judiciário encontra-se constitucionalmente vinculado à política estatal” (“O controle jurisdicional de políticas 

públicas”, p. 129). Ainda em sentido análogo, cf. CAPPELLETTI, Juízes legisladores?, n. 7, p. 41-42. 

513 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 5.4.1, p. 108. 

514 Cf. LUÍS ROBERTO BARROSO, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 173-

174. Com razão, o citado professor entende, ainda, que a atribuição de eficácia erga omnes ao mandado de 

injunção não deve ser considerada ofensa ao princípio da separação dos Poderes (O controle de 

constitucionalidade no direito brasileiro, p. 173). Em sentido semelhante, ROMEU FELIPE BACELLAR FILHO e 

DANIEL WUNDER HACHEM afirmam, especificamente quanto à eficácia geral dos mandados de injunção sobre 

o direito de greve dos servidores públicos, que se trata de “um exemplo positivo de exercício de ‘função 

legislativa’ pelo Poder Judiciário, uma vez que funcionou como um contrapeso à omissão dos demais 

Poderes da República em regulamentar o exercício de um direito constitucional não regulamentado” (“As 

relações entre os Poderes da República no Estado brasileiro contemporâneo: transformações autorizadas e 

não autorizadas”, p. 60). 

515 A propósito, segundo LUÍS ROBERTO BARROSO, “nos últimos anos, uma persistente crise de 

representatividade, legitimidade e funcionalidade no âmbito do Legislativo tem alimentado a expansão do 

Judiciário nessa direção, em nome da Constituição, com a prolação de decisões que suprem omissões e, por 

vezes, inovam na ordem jurídica, com caráter normativo geral” (“Judicialização, ativismo judicial e 

legitimidade democrática”, p. 9). 

516 Sobre o requisito da mora em regulamentar e a configuração da omissão inconstitucional, 

v. tópico n. 6, supra. 
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administrativas e materiais. 517 Ainda a título ilustrativo, viola igualmente a separação dos 

Poderes a inobservância do caráter provisório da decisão proferida em mandado de 

injunção. 518 

A propósito da provisoriedade da decisão do mandado de 

injunção, consigne-se que se deve a ela, em última análise, a preservação da própria 

competência do órgão omisso para editar de forma definitiva a norma faltante. Afinal, se o 

referido órgão entender que a sua função foi usurpada pelo Judiciário, para restabelecê-la, 

basta que ele cumpra o seu dever de regulamentar a matéria constitucional em questão. 

Como se vê, eventual função considerada “legiferante” ou “normativa” que o Judiciário 

venha a exercer no mandado de injunção é perfeitamente suscetível de controle pelos 

demais Poderes, na medida em que o regime por ele instituído cede lugar à norma 

regulamentadora editada pelo órgão competente. Trata-se, portanto, de característica 

indiscutivelmente democrática desse remédio processual. 519 

 

 
36 – CONCLUSÕES 

 

Há uma ou mais conclusões em praticamente cada um dos 

tópicos deste trabalho; todavia, à guisa de encerramento, relacionam-se somente as 

principais: 

1. A eficácia jurídica positiva consiste na qualidade da norma de incidir sobre as 

situações, relações e comportamentos que ela objetiva regular. Ela se manifesta 

mediante a possibilidade de o titular do direito subjetivo exigir direta e 

imediatamente o cumprimento do correlato preceito normativo. A eficácia jurídica 

positiva relaciona-se, assim, com a própria aplicabilidade da norma. 520 

                                                 

517 Sobre a inadequação do mandado de injunção para a tutela de direitos previstos em normas de 

cunho programático, v. tópico n. 11, supra. 

518 Sobre a provisoriedade da decisão final do mandado de injunção, v. tópico n. 27, supra. 

519 Cf. ROBERTO PFEIFFER, Mandado de injunção, n. 5.4.1, p. 108-109. Cf. tb. LUÍS ROBERTO 

BARROSO, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, esp. p. 174. 

520 V. tópico n. 2, supra. 
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2. As normas constitucionais dividem-se em três categorias relativas a diferentes graus 

de eficácia jurídica positiva: (i) normas preceptivas exequíveis por si mesmas; 

(ii) normas programáticas; e (iii) normas preceptivas não exequíveis por si mesmas. 

As primeiras são aplicáveis independentemente de regulamentação. As normas 

programáticas, por sua vez, caracterizam-se por ter a sua aplicabilidade dependente 

não só de regulamentação normativa, mas especialmente de providências 

administrativas e materiais. Já as normas preceptivas não exequíveis por si mesmas 

dependem apenas de regulamentação para se tornarem plenamente aplicáveis às 

situações da vida. É restrito a essas últimas o cabimento do mandado de 

injunção. 521 

3. A inconstitucionalidade por omissão normativa ocorre por conta do 

inadimplemento de uma obrigação específica de editar ato legislativo ou 

administrativo-normativo indispensável para dar plena exequibilidade a 

determinada norma constitucional. 522 

4. Em relação à simples “lacuna técnica”, a inconstitucionalidade por omissão 

normativa requer um elemento adicional para a sua configuração: o lapso temporal. 

Ou seja, a “lacuna técnica” só se torna omissão inconstitucional após o decurso in 

albis do prazo previsto no texto constitucional para a edição da norma 

regulamentadora ou, nos casos em que não se estabeleceu prazo algum, após o 

decurso de prazo razoável para tanto. 523 

5. É insuficiente para afastar a mora caracterizadora da situação de omissão 

inconstitucional a existência de projetos de lei em tramitação no órgão legislativo 

inerte. Ademais, sequer a aprovação de projeto de lei pelos parlamentares é capaz 

de afastar a pecha de inconstitucionalidade da omissão se aquele restou 

definitivamente vetado pelo Poder Executivo. 524 

                                                 

521 V. tópico n. 4, supra. 

522 V. tópico n. 5, supra. 

523 V. tópico n. 6, supra. 

524 V. tópico n. 6, supra. 
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6. A inconstitucionalidade por omissão normativa pode ser total ou parcial. A 

primeira consiste na pura e simples inércia em regulamentar norma constitucional 

inexequível por si mesma. A omissão parcial, por sua vez, decorre do rompimento 

do silêncio ilegítimo mediante edição de regulamentação que – todavia – 

descumpre o comando constitucional. A inconstitucionalidade, nesse último caso, 

surge mais especificamente do fato de a regulamentação acabar frustrando a 

finalidade ou o conteúdo da norma constitucional em questão. Ela geralmente 

ocorre por (i) deficiência técnica da norma regulamentadora ou (ii) violação do 

princípio da isonomia. 525 

7. Está fora do campo de abrangência do conceito de omissão inconstitucional parcial 

aquela situação na qual, embora inexistente uma obrigação específica de 

regulamentar norma constitucional, edita-se ato normativo que viola o princípio da 

isonomia. Trata-se da chamada “omissão relativa em sentido estrito”, que dá ensejo 

apenas à inconstitucionalidade por ação, e não à inconstitucionalidade por omissão. 

Afinal, nesse caso, inconstitucional é a atuação indevida do legislador, e não o seu 

silêncio. 526 

8. O mandado de injunção foi propositadamente criado com características – de certo 

modo – complementares às da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 

Esta, ao contrário do mandado de injunção, pode ter por objeto qualquer omissão 

normativa, ainda que prevista em norma constitucional programática. Aliás, 

justamente por abranger um espectro tão amplo de situações de inércia ilegítima, a 

decisão final na referida ação direta não vai além do efeito declaratório seguido de 

comunicação ao órgão inadimplente. A aludida complementaridade também está 

presente nos respectivos escopos imediatos do mandado de injunção e da ação de 

inconstitucionalidade por omissão. Enquanto a função institucional desta é a defesa 

da ordem jurídico-constitucional, aquele visa a tutelar direito subjetivo previsto em 

norma constitucional preceptiva não exequível por si mesma. Ademais, a ação 

direta de inconstitucionalidade por omissão consiste em instrumento de controle 

                                                 

525 V. tópico n. 7, supra. 

526 V. tópico n. 7, supra. 
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principal, abstrato e concentrado de constitucionalidade. O mandado de injunção, 

por sua vez, realiza o controle da omissão de forma incidental e concreta. 527 

9. O mandado de injunção é um remédio processual genuinamente brasileiro, 

instituído pela Constituição Federal de 1988. 528 

10. O constituinte brasileiro buscou inspiração provavelmente na injunction anglo-

americana ao escolher o nome “mandado de injunção”. Contudo, a nomenclatura é 

a maior semelhança entre os dois institutos, na medida em que eles têm conteúdo e 

finalidade bastante diversos. 529 

11. Foram várias as referências ao mandado de injunção nos trabalhos da Assembleia 

Nacional Constituinte. Relativamente ao conjunto de emendas sobre esse writ, 

foram poucas as que sugeriram a exclusão do dispositivo que viria a instituí-lo; 

ademais, nenhuma das emendas supressivas chegou a lograr qualquer êxito, seja no 

Plenário ou até mesmo nas comissões. O mandado de injunção foi, portanto, fruto 

da vontade da maioria dos constituintes de conferir máxima efetividade à 

Constituição, inclusive criando mecanismos processuais que fizessem frente à 

omissão inconstitucional. Além disso, muitas propostas deixaram expressa a ideia 

de que o Judiciário deveria atuar positiva e supletivamente em face da inércia dos 

demais Poderes. 530 

12. O objeto do mandado de injunção não se restringe aos direitos constitucionais 

imediatamente vinculados ao status de nacional ou de cidadão. Assim, a parte final 

do inc. LXXI do art. 5º serve apenas como reforço da garantia constitucional e 

simples referência exemplificativa. Por outro lado, o objeto desse remédio 

                                                 

527 V. tópico n. 9, supra. 

528 V. tópico n. 10, supra. 

529 V. tópico n. 10, supra. 

530 V. tópico n. 10, supra. 
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processual não deve extrapolar o âmbito dos direitos previstos em normas 

constitucionais. 531 

13. Para o cabimento do mandado de injunção não basta invocar qualquer norma 

constitucional inexequível por si mesma; é necessário que – ao menos, em tese – 

ela atribua ao impetrante um direito subjetivo, claramente delineado, cujo exercício 

esteja inviabilizado única e exclusivamente por conta da ausência de 

regulamentação. Por isso, o mandado de injunção não tem alcance suficiente para 

concretizar normas programáticas. 532 

14. A categoria das normas constitucionais inexequíveis por si mesmas permissivas 

caracteriza-se por facultar ao legislador a elaboração de uma lei, razão pela qual ela 

não se inclui no âmbito de incidência do fenômeno da inconstitucionalidade por 

omissão. 533 

15.  Há normas constitucionais que, embora mencionem a necessidade de lei 

integradora, já contam com regulamentação provisória na própria Constituição, de 

modo que o titular do direito pode exercê-lo direta e imediatamente. Nesses casos, 

o remédio cabível diante do silêncio do legislador ordinário é a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, e não o mandado de injunção. 534 

16. Não há omissão inconstitucional antes de decorrido o prazo eventualmente fixado 

na própria norma constitucional para a sua regulamentação. 535 

17. O objeto do mandado de injunção circunscreve-se às normas preceptivas 

inexequíveis por si mesmas prescritivas que estabeleçam direito subjetivo cujo 

exercício esteja inviabilizado por falta de norma regulamentadora. 536  

                                                 

531 V. tópico n. 11, supra. 

532 V. tópico n. 11, supra. 

533 V. tópico n. 11, supra. 

534 V. tópico n. 11, supra. 

535 V. tópico n. 11, supra. 

536 V. tópico n. 11, supra. 
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18. A “norma regulamentadora” a que se refere o inc. LXXI do art. 5º da Constituição 

pode ser uma lei ou mesmo um ato da Administração dotado de efeitos gerais e 

abstratos. A referida expressão, portanto, exclui os chamados atos administrativos 

individuais (v.g., nomeação, demissão, tombamento etc.), que só produzem efeitos 

no caso concreto. 537 

19. Para dar ensejo a mandado de injunção, a omissão ilegítima de órgão administrativo  

pressupõe a existência de regulamentação legislativa – todavia – insuficiente para 

viabilizar o exercício do direito previsto na norma constitucional inexequível por si 

mesma. 538 

20. A superveniência de norma regulamentadora no curso do processo de mandado de 

injunção não significa que este deva ser necessariamente extinto sem julgamento do 

mérito. 539 

21. O cabimento de ação direta de inconstitucionalidade (comissiva) contra omissão 

parcial não afasta o cabimento de mandado de injunção. Isso porque, enquanto 

aquela pode resolver o problema da omissão parcial apenas de modo abstrato, o 

mandado de injunção tem a aptidão de conceder o direito previsto na norma 

constitucional diretamente ao seu titular. 540 

22. Inobstante a autoaplicabilidade do mandado de injunção, é crescente a necessidade 

da edição de uma lei específica para esse remédio processual. 541 

23. A competência para julgar mandado de injunção é fixada ratione personæ, em 

função do órgão, da autoridade ou da entidade incumbida de elaborar a norma 

regulamentadora. Trata-se, portanto, de competência absoluta. 542 

                                                 

537 V. tópico n. 12, supra. 

538 V. tópico n. 12, supra. 

539 V. tópico n. 13, supra. 

540 V. tópico n. 14, supra. 

541 V. tópico n. 15, supra. 

542 V. tópico n. 16, supra. 



148 

 

24. Mesmo de lege lata, é possível inferir a competência da Justiça Federal para julgar 

mandado de injunção a partir da ressalva contida na alínea h do art. 105, I, em 

conjunto com o que dispõe o inc. I do art. 109 da Constituição. No entanto, a fim de 

dissipar as dúvidas, é necessária a edição de uma emenda constitucional – ou 

mesmo de uma lei infraconstitucional – que melhor discipline o julgamento do 

mandado de injunção pelos órgãos da Justiça Federal. 543 

25. Seria importante a edição de uma emenda à Constituição Federal que concentrasse 

a competência para julgamento de todos os mandados de injunção nos tribunais. 544 

26. Especificamente no âmbito do Poder Judiciário da União, eventual lei 

infraconstitucional federal pode atribuir apenas a tribunais a competência para 

julgar mandado de injunção, excluindo – implícita ou expressamente – a 

competência dos juízes de primeira instância. 545 

27. Em se tratando de tribunal estadual, é de bom alvitre que o seu regimento interno 

estabeleça a competência do órgão de cúpula para julgar os mandados de 

injunção. 546 

28. Têm legitimidade ativa para ajuizar mandado de injunção as pessoas naturais, as 

jurídicas e até mesmo os entes personalizados exclusivamente para fins 

processuais. 547 

29. Deve haver litisconsórcio passivo entre o órgão estatal omisso e a pessoa natural ou 

jurídica, de direito público ou privado, que suportará os efeitos materiais da 

eventual concessão do mandado de injunção. 548 
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30. Os fatos constitutivos do direito do autor, no mandado de injunção, são aqueles 

relacionados à sua posição de titular do direito invocado. Também integra a causa 

de pedir a descrição da mora em regulamentar norma constitucional preceptiva 

inexequível por si mesma. Já os fatos caracterizadores da crise jurídica lamentada 

são aqueles ligados à resistência do impetrado em assumir a conduta determinada 

pela norma constitucional invocada. Esta, por sua vez, corresponde ao preceito 

normativo que contém o enquadramento jurídico dos fatos narrados pelo 

impetrante, bem como a consequência prevista pelo ordenamento (sanctio juris). 549 

31. Não há espaço para demanda do réu ou de terceiro interveniente no mandado de 

injunção. Logo, o objeto do seu processo consiste exclusivamente no pedido 

formulado pelo impetrante. 550 

32. Seria inconstitucional eventual previsão de prazo decadencial para o ajuizamento de 

mandado de injunção. 551 

33. As medidas urgentes devem ser admitidas no mandado de injunção, tendo em vista 

a garantia do acesso à ordem jurídica justa e os princípios da efetividade e da 

tempestividade da tutela jurisdicional.  Ademais, deve competir ao juiz analisar o 

caso concreto, ponderando os valores envolvidos, para conceder ou negar 

determinada medida urgente; nesse sentido, qualquer limitação imposta pelo 

legislador ao tipo de providência cabível ou ao seu conteúdo apresenta notório 

caráter inconstitucional. 552 

34. A decisão de procedência do mandado de injunção tem típica natureza 

condenatória. Embora essa decisão contemple um momento declaratório e outro 

constitutivo, eles apenas servem de fundamento lógico para a realização da 

finalidade substancial da tutela concedida pelo mandado de injunção. Como todas 

de natureza condenatória, a decisão concessiva de mandado de injunção também 
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afirma imperativamente a existência de um direito subjetivo e, em seguida, aplica a 

sanção executiva para o não cumprimento voluntário da conduta prescrita, a qual 

pode consistir – conforme o caso – em fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar 

quantia. 553 

35. A concessão do mandado de injunção não deve conter uma ordem formal dirigida 

ao órgão omisso para que ele edite a norma regulamentadora faltante. A decisão 

desse writ tampouco deve condicionar o exercício do direito subjetivo ao 

esgotamento de um prazo estipulado para que o órgão inerte saia da situação de 

omissão inconstitucional. 554 

36. A análise crítica das diferentes correntes a respeito da eficácia do mandado de 

injunção revelou que todas elas têm suas desvantagens, embora algumas mais 

graves e outras menos. As correntes “não concretista” e “concretista intermediária” 

são as que mais problemas apresentam, na medida em que ignoram o fato de o 

mandado de injunção servir para viabilizar diretamente o exercício do direito 

pleiteado. 555 

37. O entendimento “concretista individual” é o que melhor se coaduna com a natureza 

jurídica do mandado de injunção. Como esse remédio processual serve para a tutela 

do direito subjetivo do impetrante, a decisão nele proferida tem eficácia – a 

princípio – apenas inter partes. Não obstante, essa corrente também apresenta 

pontos desfavoráveis, ligados principalmente à eventual falta de tratamento 

isonômico na solução dos casos concretos e à possível sobrecarga dos tribunais 

com vários writs versando sobre o mesmo objeto. É verdade, porém, que esses 

pontos negativos podem ser amenizados mediante a edição de súmulas vinculantes 

destinadas a expandir a eficácia das decisões proferidas no controle incidental da 

omissão inconstitucional. Esse mecanismo, todavia, é insuficiente para solucionar 

completamente os referidos problemas. Primeiro porque a edição de súmula 

vinculante pressupõe a observância de uma série de requisitos formais e materiais 
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previstos no art. 103-A da Constituição Federal, diversos e mais rigorosos do que 

os exigidos para a concessão de mandado de injunção. Além disso, como se trata de 

mecanismo colocado à disposição apenas do Supremo Tribunal Federal, as 

omissões normativas decididas incidentalmente pelos demais órgãos jurisdicionais 

não podem ser objeto de enunciado com caráter vinculante. 556 

38. A pura e simples adoção da posição “concretista geral” não pode ser considerada a 

panaceia para todos os males. A mera atribuição de eficácia erga omnes ao 

mandado de injunção certamente resolveria alguns problemas, mas criaria outros, 

talvez ainda mais graves. A aplicação prática da referida posição carece de 

disciplina legal que lhe proporcione maior legitimidade política, jurídica e social. A 

propósito, sempre que o legislador brasileiro conferiu eficácia geral a decisão 

proferida em determinado processo judicial, ele procurou simultaneamente dotá-lo 

de mecanismos que visassem a legitimar tal abrangência. 557 

39. É incapaz de afastar a desatenção para com o devido processo legal substancial a 

alegação de que somente os mandados de injunção julgados procedentes seriam 

dotados de eficácia geral. Isso porque, no referido remédio processual, a norma 

regulamentadora provisoriamente estabelecida pelo órgão julgador pode ser pior do 

que aquela almejada pelo impetrante. E mais, pode ocorrer ainda de a 

regulamentação supletiva vislumbrada no mandado de injunção ser até indesejada 

pelos terceiros que serão atingidos por ela. 558 

40. A atribuição de eficácia erga omnes à decisão proferida no mandado de injunção 

prestigia a isonomia e os princípios da efetividade e da economia do processo, 

extraindo dele o máximo resultado possível. Assim, seria interessante que o órgão 

julgador pudesse, excepcionalmente, editar uma regulamentação supletiva que 

servisse para todos que estivessem na mesma situação do impetrante, desde que 

respeitado o devido processo legal. Daí a necessidade de se criar um mecanismo 
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que legitime tal prática e, em última análise, equacione todas as potencialidades 

contidas nesse remédio processual. 559 

41. A decisão final do mandado de injunção é sempre provisória, no sentido de que o 

regime instituído pelo Judiciário pode ser afastado pela atuação superveniente do 

órgão competente omisso, independentemente de sentença de rescisão ou revisão. 

A substituição pela norma regulamentadora definitiva, todavia, não prejudica os 

efeitos da decisão já consumados. A partir da sua edição, a norma definitiva passa a 

regular as relações jurídicas futuras, bem como os desdobramentos futuros das 

relações jurídicas já formadas. Além disso, tal norma substitui completamente o 

regime instituído em sede de mandado de injunção, seja ele menos ou mais 

favorável ao impetrante. 560 

42. Está presente o interesse no recurso ordinário constitucional nos casos em que o 

impetrante do mandado de injunção busca a viabilização direta e imediata do seu 

direito subjetivo, mas o tribunal se limita a proferir uma decisão com eficácia 

meramente declaratória. Para o mesmo efeito, também se enquadra no conceito de 

“denegatório” o acórdão que viabiliza o exercício do direito subjetivo 

constitucional, mas de modo diverso do que o impetrante postulou. 561 

43. Não integra o objeto do mandado de injunção a omissão normativa inconstitucional, 

pois ela é controlada apenas incidentalmente para possibilitar a tutela do direito 

cujo exercício se inviabilizou por falta de norma regulamentadora. Logo, os limites 

objetivos da coisa julgada na decisão de concessão do mandado de injunção 

cingem-se ao comando judicial de satisfação do direito subjetivo do impetrante, tal 

como supletivamente regulamentado. 562 

44.  A provisoriedade é inerente à decisão de procedência do mandado de injunção, na 

medida em que a sua eficácia encontra um limite temporal na edição da norma 
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faltante pelo órgão competente. Trata-se de característica própria desse remédio 

processual, refletida no conteúdo da sua decisão final e, consequentemente, nos 

limites objetivos da coisa julgada. Essa é a razão pela qual a prevalência de 

eventual regulamentação superveniente não representa ofensa à auctoritas rei 

iudicatæ formada no mandado de injunção. 563 

45. É importante reconhecer no mandado de injunção a sua aptidão para tutelar 

diretamente o direito subjetivo constitucional do impetrante. A eventual 

necessidade de proceder à liquidação da decisão, ou mesmo à sua execução 

forçada, não lhe retira a mencionada capacidade. Trata-se de circunstância a que 

toda tutela jurisdicional condenatória está sujeita. Situação diversa, porém, seria a 

de decisão em mandado de injunção que se limitasse a formular a norma jurídica 

faltante, sem aplicá-la ao caso concreto. Nessa hipótese, contrária à natureza 

jurídica do próprio instituto, o impetrante teria de propor outra demanda para 

viabilizar o exercício do seu direito constitucional, o que iria de encontro inclusive 

aos princípios da efetividade e da economia processual. Por conseguinte, muito 

embora o mandado de injunção não se equipare a uma pura e simples “ação de 

cobrança”, nada impede que a sua procedência resulte em condenação pecuniária, 

cuja efetivação – na medida do possível – deve independer da instauração de um 

novo processo. Nesse sentido, é inaplicável a esse writ qualquer regra que impeça a 

produção de efeitos patrimoniais em relação a períodos pretéritos. 564 

46. A eventual sobrecarga de trabalho nos tribunais provocada pela incumbência de 

executar os mandados de injunção por eles julgados pode ser facilmente mitigada 

com a aplicação de mecanismos – de lege ferenda ou mesmo de lege lata – que 

permitam a delegação da prática de atos executivos a outros órgãos 

jurisdicionais. 565 
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47. Em tese, podem ser objeto de mandado de injunção todos os direitos 

constitucionais, inclusive aqueles de natureza difusa. 566 

48. A omissão normativa, independentemente da abrangência subjetiva do mandado de 

injunção, continua a ser decidida apenas em caráter incidental, com o intuito de 

viabilizar o exercício do direito constitucionalmente assegurado. Logo, uma vez 

que a atribuição de eficácia erga omnes ao referido writ não é incompatível com a 

sua natureza jurídica, a introdução legislativa do incidente proposto nesta tese 

independe de emenda à Constituição Federal. 567 

49. Embora seja recomendável por razões de sistematicidade, a implantação legislativa 

do incidente em questão não precisa advir necessariamente junto com a edição da 

lei do mandado de injunção. Ele pode ser instituído desde logo, antes mesmo da lei 

que vier a regulamentar o referido writ. 568 

50. No incidente proposto, a análise ope iudicis da representatividade adequada do 

postulante deverá ocorrer antes da sua instauração; mas, de forma alguma, ela 

representará cerceamento a direito do impetrante, na medida em que o seu mandado 

de injunção será sempre julgado, ainda que com eficácia meramente inter 

partes. 569 

51. O incidente proposto possibilitará ao órgão julgador ponderar as especificidades do 

caso no juízo acerca da eficácia do mandado de injunção. O mandado de injunção 

deve, em alguma medida, ajustar-se às peculiaridades do direito cujo exercício se 

busca viabilizar. Por isso, a melhor solução quanto aos limites subjetivos da decisão 

pode variar, a critério do julgador, conforme o direito constitucional não 

regulamentado refira-se, v.g., a uma prestação do Estado ou a uma simples 

abstenção. 570 
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52. A fim de assegurar maior legitimidade política e social à decisão proferida em 

mandado de injunção, o incidente proposto contemplará a realização de audiência 

pública e a participação de amici curiae. 571 

53. Eventual extensão do procedimento causada pela realização de audiência pública, 

assim como pela participação de amicus curiae, será compensada com o acréscimo 

de legitimidade e, principalmente, de qualidade da decisão proferida no mandado 

de injunção. Mais debate envolvendo diferentes correntes tende a gerar mais 

reflexão sobre o tema e, consequentemente, uma decisão melhor. 572 

54. O órgão julgador poderá instaurar o incidente ex officio ou mediante requerimento 

de qualquer das partes. Nessa última hipótese, o pedido poderá ser indeferido, 

considerando-se, v.g., a falta de representatividade adequada do postulante. Se, por 

qualquer motivo, o incidente não for suscitado ou instaurado, o mandado de 

injunção continuará a ter eficácia apenas inter ou ultra partes, conforme o processo 

seja individual ou coletivo. Mas, iniciado o procedimento incidental, órgãos ou 

entidades dotados de representatividade, a critério do órgão julgador, poderão nele 

intervir. Admitida a participação de amici curiae, será franqueada a eles, assim 

como às partes e ao Ministério Público, a oportunidade de apresentar memoriais e 

de requerer a juntada de documentos. Consigne-se todavia que, independentemente 

da intervenção de amicus curiae ou de eventual realização de audiência pública, as 

partes e o Ministério Público poderão sempre se manifestar no incidente em 

questão, a fim de defenderem, v.g., a ampliação da eficácia do mandado de 

injunção em julgamento, ou mesmo a sua manutenção como meramente inter 

partes. 573  

55. O incidente proposto não servirá apenas e tão-somente para definir a eficácia 

subjetiva do mandado de injunção. As partes, o órgão ministerial e os terceiros 
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admitidos no procedimento também poderão trazer elementos para influenciar o 

próprio conteúdo da decisão final a ser proferida no mandado de injunção. 574 

56. Instaurado o incidente sugerido, também de lege ferenda deverá ser vedado ao 

impetrante desistir do mandado de injunção. Trata-se de medida de indubitável 

caráter ético e econômico, pois a desistência de mandado de injunção em vias de 

ganhar eficácia geral frustraria os anseios daqueles que se beneficiariam da decisão 

e, ainda, representaria desperdício de atividade e de dinheiro estatal. 575 

57. É possível antever que o resultado mais comum do procedimento incidental 

proposto deverá ser a atribuição de eficácia geral ao mandado de injunção. Isso 

porque, como o referido incidente visa a assegurar o respeito ao devido processo 

legal, ele servirá para remover os já aludidos óbices para o máximo aproveitamento 

das potencialidades contidas no mandado de injunção. Em outras palavras, 

superados tais óbices, o caminho estará livre para a atribuição de eficácia erga 

omnes à decisão. Consigne-se, no entanto, que o referido incidente poderá, 

excepcionalmente, resultar na manutenção da eficácia inter partes do mandado de 

injunção. Desse modo, mesmo no procedimento incidental sugerido, o órgão 

julgador continuará livre para decidir se o caso comporta ou não a ampliação de sua 

eficácia subjetiva. 576 

58. Tendo em vista a provável vocação expansiva do mandado de injunção no qual se 

decidir pela instauração do incidente, tornar-se-á recomendável a suspensão dos 

demais processos que tenham objeto semelhante. Assim, caso se confira àquele 

mandado de injunção eficácia erga omnes, todos os demais processos submetidos à 

jurisdição do órgão julgador deverão seguir a sua sorte. Nesse ponto, renova-se a 

sugestão de se concentrar a competência para julgamento de todos os mandados de 

injunção em tribunais, especialmente nos seus órgãos de cúpula. Mas essa proposta 

só poderá ser implantada mediante emenda constitucional, pois a Constituição 
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Federal reservou explicitamente aos Estados a definição da competência de suas 

respectivas justiças (art. 125, § 1º, e ADCT, art. 70). 577 

59. O incidente proposto também se revelará útil no mandado de injunção coletivo, 

especialmente se este tiver por objeto direito coletivo stricto sensu. Pois, nesse 

caso, o acolhimento do incidente fará com que a decisão a ser proferida passe a ter 

eficácia geral, estendendo-se aos membros de todos os grupos, categorias ou 

classes titulares da mesma situação jurídica dos membros do impetrante. 578 

60. A manutenção da eficácia inter partes em determinado mandado de injunção, por 

qualquer motivo, será incapaz de se projetar para outros processos. Assim, por 

exemplo, se o órgão julgador decidir pela não instauração do incidente em 

determinado writ, nada impedirá que um impetrante diverso o requeira 

ulteriormente. Já a atribuição de eficácia erga omnes à decisão afetará até mesmo o 

interesse processual no ajuizamento de novos mandados de injunção. 579 

61. A procedência da reclamação não fica limitada à mera eficácia de cassação do ato 

violador de competência do tribunal ou da autoridade de seu julgado. Quando for  

necessário, ela pode determinar que o reclamado cumpra a regra de competência ou 

o comando desacatado. Por conseguinte, a decisão condenatória proferida na 

reclamação pode até ser objeto de efetivação forçada. Assim, a reclamação pode ser 

muito útil à efetivação de anterior decisão proferida em mandado de injunção, 

especialmente naquele provido de eficácia erga omnes. É verdade que, concedido 

este writ com eficácia geral, o terceiro beneficiado por essa decisão poderá exercer 

o seu direito constitucional independentemente de nova decisão judicial. Mas, 

havendo resistência à satisfação do direito subjetivo invocado, o remédio adequado 

para superá-la será a reclamação, e não o mandado de injunção, para o qual faltaria 

inclusive legítimo interesse processual de agir. Afinal, a eficácia erga omnes 

atribuída ao mandado de injunção tem o condão de estender o conceito de “parte 
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interessada” – dotada de legitimidade ativa para a reclamação – a todas as pessoas 

titulares do mesmo direito subjetivo alegado pelo impetrante. 580  

62. A reclamação pode ser ajuizada pelo terceiro prejudicado por ato judicial ou 

administrativo que desrespeitar a decisão com eficácia erga omnes proferida em 

mandado de injunção. Em se tratando de ato administrativo, todavia, é 

imprescindível que ele tenha sido emanado de quem foi parte no mandado de 

injunção cuja decisão se busca preservar. Isso porque não se pode imputar violação 

a órgão administrativo que não esteja adstrito à autoridade do julgado em 

questão. 581 

63. A aplicação do mandado de injunção dentro dos limites inerentes ao seu objeto e à 

sua natureza jurídica coaduna-se perfeitamente com o atual arranjo constitucional 

do princípio da separação dos Poderes. 582 
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RESUMO 
 

 

Título: Eficácia do mandado de injunção 

 

 

Palavras-chave: omissão normativa inconstitucional – mandado de injunção – eficácia 

 

 

Esperava-se da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88 

criatividade para encontrar meios eficazes de enfrentamento do complexo problema da 

inconstitucionalidade por omissão normativa. Nesse ponto, é possível dizer que ela 

superou as expectativas ao dar à luz o mandado de injunção, remédio judicial inédito aqui e 

alhures. Mas o que sobrou de inventividade faltou de clareza no dispositivo que instituiu o 

referido remédio processual, pois a ideia expressa no inc. LXXI do art. 5º deveria ter sido 

mais bem explicitada. Nos termos desse dispositivo constitucional, “conceder-se-á 

mandado de injunção 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”. O constituinte deixou razoavelmente explícita a 

hipótese de cabimento do mandado de injunção, mas quase nada disse a respeito da sua 

eficácia. Tal fato é agravado pela paradoxal e persistente ausência de lei específica sobre o 

próprio mandado de injunção, a qual já poderia ter solucionado grande parte das 

controvérsias que ainda giram em torno desse instituto. 

Esta tese, por conseguinte, tem o escopo de destrinchar as 

características do mandado de injunção, com o foco especialmente na sua aptidão para 

produzir efeitos. Pretende-se, em outras palavras, extrair o máximo resultado possível 

desse remédio judicial, observando-se a sua natureza jurídica e os limites do devido 

processo legal. Para tanto, na parte inicial do trabalho, aborda-se o tema da eficácia e 

aplicabilidade das normas constitucionais. Nesse capítulo, destaca-se a classificação 

proposta pelo constitucionalista português JORGE MIRANDA, que se revela bastante 

adequada para fins de delimitação do objeto do mandado de injunção. 
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Em seguida, este trabalho cuida do tema da 

inconstitucionalidade por omissão normativa, enfocando especialmente a caracterização 

desse fenômeno. Também são expostas as premissas necessárias para a definição da 

natureza jurídica, do objeto e da eficácia do mandado de injunção. Esse writ foi criado com 

traços, em geral, complementares aos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 

Esta consiste em instrumento de controle principal, abstrato e concentrado de 

constitucionalidade. Já o mandado de injunção serve para a tutela de direito subjetivo 

constitucional, razão pela qual ele realiza o controle da omissão apenas concreta e 

incidentalmente. 

Mais adiante, adentra-se no cerne da tese. Nele, são fixadas 

as propriedades do instituto do mandado de injunção e de seu processo. Defende-se, por 

exemplo, o cabimento do referido writ nas hipóteses em que a inércia ilegítima é rompida 

mediante regulamentação violadora da correlata norma constitucional inexequível por si 

mesma (“omissão inconstitucional parcial”). Ainda a título ilustrativo, também é 

delimitado o seu cabimento diante das omissões administrativas de cunho normativo. 

Depois, analisadas criticamente as diferentes correntes acerca da eficácia do mandado 

de injunção, chega-se à constatação de que todas elas têm suas desvantagens, embora 

algumas mais graves e outras menos. Daí por que se propõe – de lege ferenda – um 

incidente de expansão da eficácia subjetiva do mandado de injunção, a fim de equacionar 

todas as potencialidades contidas nesse importante remédio processual. Aborda-se, ainda, o 

cabimento de reclamação para efetivar decisão proferida em mandado de injunção, 

especialmente naquele provido de eficácia erga omnes. 

Por fim, é enfrentada a relação entre o mandado de injunção e 

o princípio da separação dos Poderes. Conclui-se, nesse tópico, que a aplicação do writ 

dentro dos limites inerentes ao seu objeto e à sua natureza jurídica coaduna-se 

perfeitamente com o atual arranjo constitucional do referido princípio. 
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Si aspettava dell’Assemblea Nazionale Costituente del 

1987/88 un certo estro per trovare mezzi eficaci di affrontamento del complesso problema 

dell’incostituzionalità per omissione normativa. In questo punto, è possibile dire che essa 

superò le aspettative a partorire il “mandado de injunção”, rimedio giudiziale inedito qui ed 

altrove. Ma quel che colmò d’inventività mancò di chiarezza nel dispositivo che istituì il 

cosidetto rimedio processuale, poiché l’idea espressa nell’inciso LXXI dell’articolo 5º 

dovrebbe essere stata ben più spiegata. Nei termini di codesto dispositivo costituzionale, 

“si concederà ‘mandado de injunção’ sempre che la mancanza di una norma regolatoria 

renda inviabile l’esercizio dei diritti e libertà costituzionali e delle prerogative inerenti alla 

nazionalità, alla sovranità ed alla cittadinanza”. Il costituente lasciò ragionevolmente 

esplicita l’ipotesi di ammissibilità del “mandado de injunção”, ma quasi nulla disse a 

rispetto della sua efficacia. Tale fatto è gravato dalla paradossale e persistente assenza di 

legge specifica sul medesimo “mandado de injunção”, la quale potrebbe già aver 

soluzionato gran parte delle controversie che ancora girano attorno questo istituto. 

Questa tesi, quindi, ha lo scopo di sminuzzare le 

caratteristiche del “mandado de injunção”, con il foco specialmente nella sua capacità di 

produrre effetti. Ci si pretende, in altre parole, di estrarre il massimo risultato possibile di 

questo rimedio giudiziale, osservandosi la sua natura giuridica ed i limiti del giusto 

processo legale. Così, nella parte iniziale del lavoro, si centra il tema dell’efficacia ed 

applicabilità delle norme costituzionali. In questo capitolo, si rileva la classificazione 

proposta dal costituzionalista portoghese JORGE MIRANDA, che si rivela sufficientemente 

adeguata ai fini di delimitazione dell’oggetto del “mandado de injunção”. 
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In seguito, questo studio cura il tema dell’incostituzionalità 

per omissione normativa, focando specialmente la caratterizzazione di questo fenomeno. 

Inoltre sono esposte le premesse necessarie per la definizione della natura giuridica 

dell’oggetto e dell’efficacia del “mandado de injunção”. Questo writ fu creato con tratti, in 

genere, complementari a quelli dell’azione diretta d’incostituzionalità per omissione. 

Questa consiste in strumento di controllo principale, astratto e concentrato di 

costituzionalità. Già il “mandado de injunção” serve per la tutela di diritto soggettivo 

costituzionale, ragione per cui esso realizza il controllo dell’omissione soltanto concreta ed 

incidentalmente. 

Più avanti, ci si entra nel cardine della tesi. In esso, sono 

fissate le proprietà dell’istituto del “mandado de injunção” e del suo processo. Si diffende, 

per esempio, l’amissibilità del c.d. writ nelle ipotesi in cui l’inerzia illegitima è rotta 

attraverso regolamentazione violatrice della correlata norma costituzionale inesigibile per 

se stessa (“l’omissione incostituzionale parziale”). Ancora a titolo illustrativo, è anche 

delimitata la sua ammissibilità dinanzi le omissioni amministrattive di tratto normativo. 

Dopodiché, analizzate criticamente le diverse correnti sull’efficacia del “mandado de 

injunção”, ci si arriva alla costatazione di che tutte loro hanno i loro svantaggi, malgrado 

alcuni più gravi ed altri meno. Ecco perché si propone – de lege ferenda – un incidente di 

espansione dell’efficacia soggettiva del “mandado de injunção” affinché si possa 

equazionare tutte le potenzialità contenute in questo importante rimedio processuale. Ci si 

abborda, ancora, l’ammissibilità di reclamo (“reclamação”) per effetivare decisione 

proferita nel “mandado de injunção”, specialmente in quello provvisto di efficacia 

erga omnes. 

Alla fine, ci si affronta il rapporto fra il “mandado de 

injunção” ed il principio della separazione dei Poteri. Si conclude, in questo capo, che 

l’applicazione del writ dentro i limiti inerenti al suo oggetto e alla sua natura giuridica si 

armonizza perfettamente all’atuale disposizione del riferito principio. 
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There was an expectation that the National Constituent 

Assembly of 1987-88 would find creative and effective ways of coping with the complex 

problem of unconstitutionality caused by the omission of rules. On this issue, one can say 

that it exceeded expectations in bringing forth the “mandado de injunção”, an 

unprecedented judicial remedy both here and elsewhere. For all of its inventiveness, 

however, there was a lack of clarity within the device which introduced that legal remedy, 

as the idea expressed in item LXXI of art. 5 required better explanation. Under this 

constitutional provision, “a ‘mandado de injunção’ shall be granted whenever the absence 

of a regulatory standard makes it impossible to exercise the constitutional rights and 

freedoms and prerogatives inherent to nationality, sovereignty and citizenship”. The 

members of the Assembly made the assumption of the appropriateness of the “mandado de 

injunção” fairly explicit, but said almost nothing of its effectiveness. This fact is worsened 

by the paradoxical and persistent absence of a specific law on “mandado de injunção”, 

which could have already solved many of the controversies that still surrounds this remedy. 

This thesis, therefore, aims to tease out the characteristics of 

the “mandado de injunção”, focusing especially on its ability to produce effects. In other 

words, it is intended to extract the maximum possible result from this judicial remedy, 

observing their legal nature and the limits of due process. For this purpose, in the early part 

of the work, it approaches the issue of effectiveness and applicability of constitutional 

norms. The chapter highlights the proposal by the Portuguese constitutionalist JORGE 

MIRANDA, which proved adequate for the purpose of delimiting the object of the “mandado 

de injunção”. 
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This paper next focuses on the issue of the unconstitutionality 

caused by omission of rules, particularly on the characterization of this phenomenon. The 

necessary premises to define the legal nature, the object and the efficacy of the “mandado 

de injunção” are also exposed. This writ was created with traits, in general, complementary 

to those of the direct action of unconstitutionality by omission. This action is related to the 

abstract control of constitutionality. On the other hand, the “mandado de injunção” is 

destined to directly protect the citizen’s rights. As a result, this writ controls the omission 

only incidentally. 

The core of the thesis is entered further on. Therein, the 

properties of the “mandado de injunção” are fixed. The admissibility of this remedy is 

defended even in cases where illegitimate inertia is broken by unconstitutional regulations 

(“partial unconstitutional omission”). Further, the admissibility of the “mandado de 

injunção” in cases of administrative omissions is also postulated. Having critically 

analyzed the different streams regarding the effectiveness of the “mandado de injunção”, 

comes the realization that they all have their drawbacks, though some less severe than 

others. Thence an interlocutory procedure concerning the expansion of the subjective 

efficacy of the “mandado de injunção” is proposed, de lege ferenda, in order to maximize 

the potential inherent in this important remedy. In addition, the thesis deals with the 

appropriateness of a complaint (“reclamação”) to enforce the decision originated in the 

“mandado de injunção”, especially that provided with erga omnes efficacy. 

The last part of the thesis studies the relationship between the 

“mandado de injunção” and the principle of separation of powers. It is concluded that the 

application of the writ within the limits of its object and its legal nature is fully in line with 

the current constitutional arrangement of said principle. 


