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"Mas eu não quero me encontrar com gente louca", 

observou Alice. “Você não pode evitar isso", 

replicou o gato, "Todos nós aqui somos loucos. Eu 

sou louco, você é louca...”. 

 "Como você sabe que eu sou louca?" indagou Alice. 

"Deve ser", disse o gato, "ou não estaria aqui". 

 

(Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas)
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RESUMO 

 

 

O presente estudo pretende analisar o instituto da mandado de injunção à luz do 

princípio da separação dos Poderes, traçando o desenvolvimento jurisprudencial do Supremo 

Tribunal Federal acerca da matéria. Almeja-se definir qual é a finalidade do remédio e quais 

são os requisitos necessários para que ele atinja seu propósito, levando em cosideração as 

peculiaridades do atual momento vivido. Assim, busca-se entender qual é o papel do 

Judiciário ante uma omissão legislativa inconstitucional violadora de direitos constitucionais e 

se uma postura mais ativa dos Tribunais ensejaria em uma violação do princípio da separação 

dos Poderes. 

 

 

Palavras chaves: Mandado de injunção. Separação dos poderes. Função judicial. Direitos 

fundamentais. Judicialização da política. Omissão legislativa inconstitucional. Força 

normativa da constituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study intends to analyze the “mandado de injunção” institute in the light 

of the principle of separation of Powers, tracing the jurisprudential development of the 

Brazilian Supreme Court on the matter. The study aims to define the purpose of this 

constitutional remedy and what are the essential requirements for its accomplishment, taking 

into account the peculiarities of the current moment. Thus, it is sought to understand the role 

of the Judiciary when it faces an unconstitutional legislative omission that violates 

constitutional rights and if a more active position of the Courts would lead to a violation of 

the principle of the separation of Powers. 

 

 

Key words: Mandado de injunção. Separation of powers. Judicial function. Fundamental 

rights. Judicialization of politics. Unconstitutional legislative omission. Normative force of 

the constitution. 
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1. Introdução 

 

Não é novidade que a Constituição de 1988 é uma carta extremamente extensa. Há, 

atualmente, 250 artigos e 95 emendas constitucionais que representam a afirmação dos 

direitos sociais e individuais do cidadão que no documento posicionam-se antes mesmo da 

estruturação do Estado.  

A Carta de 88 é considerada por muitos uma das mais belas e modernas do mundo 

quanto à garantia dos direitos individuais. Nas palavras do saudoso Ulysses Guimarães. é o 

“documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social e do Brasil”1.  

Porém, de nada vale uma Constituição repleta de utopias se não há meios hábeis de lhe 

coferir efetividade. De nada vale Maria saber que a Carta lhe garante uma série de direitos, 

quando, na realidade, ela não tem acesso a nenhum. Não é possível que a Constituição 

represente mero simbolismo e que tudo que esteja ali represente apenas a letra morta da lei. 

Como garantir a efetividade das normas constitucionais? Como impor que o legislador 

atue quando tem o dever constitucional de legislar? Como garantir que os cidadãos tenham 

acesso a seus direitos fundamentais? A Constituinte, ao formular estas perguntas, chegou à 

seguinte conclusão: através do Mandado de Injunção.  

Contudo, apesar da clara importância do instituto, este não ocupou o protagonismo 

pretendido na jurisdição constitucional brasileira. Durante anos o Supremo Tribunal Federal 

esvaziou os seus efeitos sob a justificativa de que uma posição mais ativa do Judiciário 

incorreria em um atentado ao Princípio da separação dos Poderes.  

Assim, novas perguntas foram  levantadas. Qual seria o papel do Judiciário ante uma 

omissão legislativa inconstitucional? Teria este Poder  competência para editar normas 

jurídicas na ausência do Poder Legislativo? Qual é a atual concepção da doutrina e da 

jurisprudência acerca do Princípio da separação dos Poderes? 

O presente estudo pretende esclarecer estas dúvidas através do estudo do mandado de 

injunção sob a ótica do Princípio da separação dos Poderes, traçando seu histórico desde sua 

gênese nas deliberações firmadas na Assembleia Constituinte de 1988 até sua regulamentação 

ocorrida através da Lei nº 13.300 de 2016.  

Para se compreender todas as facetas do instituto, contudo, faz-se necessário 

apresentar seu arcabouço teórico. O estudo se iniciará com a classificação das normas 

                                                           
1 Discurso proferido por Ulysses Guimarães no ato de promulgação da constituição de 1988, 

disponível em <http://www.senado.gov.br/noticias/especiais/constituicao25anos/um-dia-

historico.htm> 
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constitucionais de acordo com sua aplicabilidade, determinando quais normas podem ser 

objeto do Mandado de Injunção. Em seguida, haverá uma breve exposição sobre o princípio 

da separação dos poderes para que o leitor se familiarize com seu conceito e histórico.  

Adiante, se discorrer-se-á acerca do controle de constitucionalidade das omissões 

legislativas no Brasil. Nesse sentido, será feita uma análise do conceito de omissão legislativa 

inconstitucional, expondo qual é o papel do Supremo Tribunal Federal neste debate. A mais, 

será apresentado quais são os instrumentos hábeis a sanar eventuais inércias por parte do 

Legislador. 

Por fim, o estudo pretende apresentar a evolução jurisprudencial do STF acerca dos 

efeitos do mandado de injunção, realizando uma leitura crítica dos fatos sob a perspectiva da 

separação de poderes. O intuito é traçar uma linha cronológica cujo fim é a atual posição da 

Corte, apresentando e refletindo sobre seu impacto na edição da Lei nº 13.300/2016, que 

regulamenta o instituto.  

 

2. Considerações preliminares 

 

2.1 A efetividade das normas constitucionais 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88) foi promulgada em 5 de 

outubro de 1988, com o objetivo de instaurar o Estado Democrático de Direito no país. Após 

vinte e um anos de regime militar e aproximadamente doze de abertura lenta e gradual ao 

regime democrático, os brasileiros clamavam por uma Constituição que representasse todos 

os diversos anseios e expectativas da população. 

Nesse passo, conquistou-se uma Carta extensa, apelidada de “Constituição Cidadã”, 

que abarcava em seu corpo diversos assuntos de relevância jurídica, econômica, política e 

cultural.  

Consequência desta constitucionalização de princípios e preceitos básicos, entre eles 

diversos direitos sociais que necessitam de uma postura positiva do Estado para se 

concretizar, foi o aumento da intervenção do Judiciário, com ênfase Supremo Tribunal 

Federal, em assuntos que antes eram de estrita competência dos demais Poderes. Assim, 

houve um aumento da jurisdição constitucional nunca visto antes, permitindo que o Tribunal 

atuasse como órgão garantidor de direitos.  

Essa postura mais ativista ocorre porque nem tudo aquilo que está inserido no Texto 
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Constitucional tem aplicabilidade imediata, necessitando de posterior regulamentação pelo 

legislador ordinária para que gere efeitos. Como se verá adiante, quando este se torna omisso, 

o Judiciário deve interferir para garantir a efetividade da Constituição.  

Dito isso, é imperioso para os fins do presente estudo, apresentar a classificação acerca 

da aplicabilidade das normas constitucionais, conforme ensinado por José Afonso da Silva2. 

Para o autor, estas podem ser classificadas em normas de eficácia plena, eficácia contida e 

eficácia limitada. 

As normas de eficácia plena são aquelas que produzem os efeitos aos quais estão 

vocacionados desde sua entrada em vigor no ordenamento jurídico, não havendo necessidade 

de uma posterior regulamentação para que gere os efeitos pretendidos pelo Constituinte. 

No geral, são normas que instituem órgãos, proibições e isenções, entre outras regras 

autoexecutáveis. O artigo segundo da CRFB/88, que estabelecem quais são os Poderes da 

União, e o artigo 19º do mesmo dispositivo, referente às diversas proibições estabelecidas à 

União, aos Estados, ao DF e aos Municípios, são exemplos de normas de eficácia plena.  

Por sua vez, normas de eficácia contida também têm aplicabilidade imediata, todavia, 

podem ter seu alcance limitado pela própria Constituição ou por  lei infraconstitucional 

editada posteriormente. Exemplo clássico de normas de eficácia contida é o art. 5º, XIII, da 

CRFB/88.  

O referido artigo afirma que o exercício de qualquer profissão é livre desde que as 

qualificações profissionais exigidas em lei sejam atendidas.  Assim, apesar de ter 

aplicabilidade imediata, tem seu conteúdo limitado por lei infraconstitucional, a exemplo da 

Lei nº 8.906/1994 que institui o Exame de Ordem como requisito para o exercício da 

advocacia.  

Conforme salientado, a restrição das referidas normas também pode ocorrer através do 

próprio texto constitucional. Todavia, Pedro Lenza3 ensina que, para que tal quadro se realize, 

é necessário que se verifique certos pressupostos de fato, como a decretação do estado de sítio 

e de defesa, que restringem diversos direitos, como o de reunião e de sigilo de 

correspondência. (arts. 136, § 1º, e 139 da CFRB/88).   

                                                           
2 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1982. pgs. 89-91.  
3 PEDRO, Lenza. Direito Constitucional Esquematizado. 15ª Ed. Revista atualizada e ampliada, 

Editora Saraiva, 2011, pg. 200/201 
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Por fim, as normas de eficácia limitada são caracterizadas como sendo de 

aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, necessitando de uma regulamentação posterior 

para que gere os efeitos pretendidos.   

A doutrina divide esta espécie normativa em dois grupos: a) normas de princípio 

organizativo; e b) normas de princípio programático. O primeiro trata das normas que contêm 

apenas comandos de estruturação geral da instituição de determinado órgão ou entidade, 

devendo o legislador ordinário se incumbir da efetiva criação e estruturação destes. Exemplo 

deste modelo de norma é o art. 18, §2º, da Carta Maior que versa sobre criação e reintegração 

de Estados.  

 Por seu turno, as normas de princípio programático, em termos simples, são aquelas 

que instituem programas a serem executados pelo Estado, objetivando a realização de fins 

sociais (como saúde e educação). Paulo Bonavides4 entende que as normas programáticas são 

dirigidas ao legislador, tendo como objeto a eficácia sobre os comportamentos estatais e se 

caracterizando pelo seu alto teor de abstração e imperfeição.  

Para o autor, as normas programáticas constituem, no Direito Constitucional moderno, 

linha tênue entre as fronteiras do Direito com a Política. A respeito do tema, afirma: 

Com efeito, de todas as normas constitucionais a programática é indubitavelmente 

aquela cuja fragilidade mais suscita dúvidas quanto à sua eficácia e juridicidade, 

servindo assim como pretexto cômodo para inobservância da Constituição5.  

Na óptica de Bonavides, as normas programáticas representam, dentre todas as normas 

jurídicas suscetíveis aos influxos do desenvolvimento histórico, àquelas que mais se 

aproximam dos valores em circulação na sociedade. Por esta razão, têm caráter jurídico-

técnico de baixa densidade.  

Ressalta que a programaticidade das normas constitucionais nasceram em conjunto 

com a tese de direitos sociais, o que gera uma observância obrigatória por parte do legislador 

ordinário. Assim conclui que 

as normas programáticas já não devem ser consideradas ineficazes ou 

providas apenas de valor meramente diretivo, servindo unicamente de guia e 

orientação ao intérprete, como pretendiam Piromallo e outros 

constitucionalistas antigos e contemporâneos, habituados a reduzir o 

conteúdo programático das Constituições a um devaneio teórico de boas 

                                                           
4 BONAVIDES, PAULO.  Curso de Direito Constitucional. 26º edição. São Paulo:  Editora Malheiros, 

2011. Pg. 239 
5 Ibid., pg. 245 
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intenções ou uma simples página de retórica política e literária6. 

Antevendo eventual inércia do Legislativo em conferir efetividade às normas de 

eficácia limitada (tanto de cunho programáticas quando as de cunho organizativo), a 

Constituinte, ao redigir a CRFB/88, previu dois instrumentos que buscam sanar eventuais 

omissões legislativas inconstitucionais: a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 

(ADO) e o Mandado de Injunção (MI).  

Nesse passo, ao aumentar o novo raio de abrangência do Texto Maior, dando status 

constitucional aos mais variados ramos do sistema jurídico, o Constituinte permitiu uma 

ampliação do Poder Judiciário, em especial ao Supremo Tribunal Federal.  

A previsão dos dois institutos acima listados possibilita que o Judiciário sane eventuais 

omissões inconstitucionais e, conforme será analisado ao longo do presente estudo, exerça a 

função legiferante, típica do Poder Legislativo. 

Muitos acreditam que tal atitude incorre em violação ao Princípio da Separação de 

Poderes, previsto na CRFB/88 em seu artigo segundo. Entretanto, tal alegação não se 

sustenta, conforme demonstrado a seguir.  

  

2.2 A Separação de Poderes na Constituição de 1988.  

 

A separação dos Poderes é um princípio basilar nos Estados Democráticos de Direto e 

uma das cláusulas pétreas da Constituição brasileira. A respeito dele, a Declaração de Direitos 

do Homem e do Cidadão, documento culminante da Revolução Francesa, dispõe que “Art. 

16.º A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a 

separação dos poderes não tem Constituição”7.  

Apesar de ter sido formalmente implantada com o advento do Estado Moderno, o 

referido princípio remonta aos tempos da Grécia antiga. Aristóteles, em sua obra Política, fez 

os primeiros esboços acerca do instituto, detalhado, posteriormente, por John Locke no 

Segundo tratado do governo civil, que já previa as três funções distintas do Estado. 

Contudo, foi somente com a obra de Montesquieu, O espírito das leis, que o princípio 

da separação dos Poderes ganhou sua concepção clássica, conforme é conhecido hoje. Ao 

                                                           
6 Ibid., pg. 250.  
7 Textos Básicos sobre Derechos Humanos. Madrid. Universidad Complutense, 1973, traduzido do 

espanhol por Marcus Cláudio Acqua Viva.apud. FERREIRA Filho, Manoel G. et. alli. Liberdades 

Públicas. São Paulo, Ed. Saraiva, 1978 
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prelecionar sobre o tema, o referido autor ensina o seguinte: 

Quando se reúne na mesma pessoa, ou no mesmo corpo de magistratura, o 

Poder Legislativo e o Poder Executivo, não existe liberdade; porque pode-se 

temer que o próprio monarca, ou o próprio senado, faça leis tirânicas para 

executá-las tiranicamente. 

Também não existe liberdade, se o poder de julgar não estiver separado do 

Poder Legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria 

arbitrário: pois o juiz seria legislador. Se estivesse unida ao Poder Executivo, 

o juiz poderia ter a força de um opressor. 

Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo de principais, 

ou de nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de 

executar as resoluções públicas, e o de julgar os crimes ou as pendências 

entre os particulares.8 

 

Assim sendo, entende-se que na visão clássica de Montesquieu, o Estado é composto 

por três Poderes, cujas funções são bem delineadas, ainda que não engessadas. Em síntese, ao 

Executivo cabe administrar, ao Legislativo, editar normas, e ao Judiciário, julgar.  

Para que haja um equilíbrio entre os Poderes, na visão de Montesquieu, é necessário 

que haja um controle mútuo. Paulo Bonavides9 leciona que tal controle consiste na faculdade 

de um Poder interferir e impedir o exercício de outro, prevenindo que algum exerça sua 

função de maneira tirânica ou arbitrária.  

Tal posicionamento foi adotado pela Constituição Brasileira que, ao estabelecer que o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário são Poderes da República, independentes e harmônicos 

entre si, adotou a doutrina constitucional norte americana do check and balances.  

Como explica Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo em que a funções de cada poder 

estatal são bem delineadas, há também um complexo sistema de freios e contrapesos para 

harmonizá-los em prol da sociedade. Nesse sentido, poderá o Poder Legislativo sustar a 

executoriedade de lei delegada editada pelo Chefe do Poder Executivo que exorbite os limites 

constitucionais (CF, art. 49, V); o Senado Federal processará e julgará o Presidente da 

República e os ministros do Supremo Tribunal Federal em crimes de responsabilidade (CF, 

art. 52,1 e II) e igualmente deverá aprovar por maioria absoluta de seus membros a indicação 

presidencial para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 52, III)10. 

Atualmente, contudo, há uma latente necessidade de revisar a estruturação clássica do 

Princípio da Separação de Poderes para que este não represente uma ameaça paralisante às 

                                                           
8 MONTESQUIEU, Barão de. O espírito das leis. 3ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000. 

Pg.210 
9 BONAVIDES, Paulo. “Ciência Política”. 17ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2010.  
10 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 30ªEdição. São Paulo: Atlas, 2014. Pg. 183 
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demandas sociais. Deve-se buscar uma alternativa para que o referido Poder possa “continuar 

servindo ao seu escopo original de garantir Direitos Fundamentais contra o arbítrio e, hoje 

também, a omissão estatal”11. 

Nesse sentido, a seguinte análise feita por Bonavides: 

 

Ontem, a separação de Poderes se movia no campo da organização e 

distribuição de competências, enquanto seu fim era precisamente o de limitar 

o poder do Estado; hoje, ela se move no âmbito dos direitos fundamentais e 

os abalos ao princípio partem de obstáculos levantados à concretização 

desses direitos, mas também da controvérsia de legitimidade acerca de quem 

dirime em derradeira instância as eventuais colisões de princípios da 

Constituição. Na equação dos poderes que se repartem como órgãos da 

soberania do Estado nas condições impostas pelas variações conceituais 

derivadas da nova teoria axiológica dos direitos fundamentais, resta apontar 

esse fenômeno de transferência e transformação política: a tendência do 

Poder Judiciário para subir de autoridade e prestígio, enquanto o Poder 

Legislativo se apresenta em declínio de força e competência12. 

 

Assim sendo, é imperioso que haja uma releitura do Princípio da Separação de Poderes 

para que este se adeque às demandas hodiernas e seja meio hábil de proporcionar uma 

coordenação entre as diferentes funções estatais. 

Logo, a visão clássica de Montesquieu de um Judiciário neutro, rígido e apolítico é 

antiquada, uma vez que obsta os cidadãos de terem acesso aos diversos direitos previstos em 

sede Constitucional.  

Ao longo do presente texto se analisará o desenvolvimento jurisprudencial do 

Supremo Tribunal Federal acerca do tema, que será feito mediante a análise dos efeitos das 

decisões em sede de Mandado de Injunção.  

 

3. O controle de constitucionalidade das omissões legislativas 

 

3.1 Conceito de omissão legislativa inconstitucional  

 

Para uma compreensão mais detalhada do que significa uma omissão inconstitucional, 

mostra-se pertinente expor, sinteticamente, sua gênese. Com o fim do Estado Liberal, cujas 

constituições apenas reconheciam direitos que dependiam de uma postura negativa (não fazer) 

                                                           
11 ANDREAS J. KRELL, Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os 

(des)caminhos de um Direito Constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor, 2002, pg. 88. 
12 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25ª Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 

2010. pg. 78 
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do poder público, adveio o Estado Social.  

Com o surgimento deste novo paradigma, os novos Textos Constitucionais 

reconheceram diversos direitos que, para sempre aplicados, dependiam de uma postura 

comissiva do Estado. Conforme salientado por Erik Noleta Kirk Palma Lima13, há dois 

momentos provenientes do Estado-Providência que culminaram no estudo das omissões 

inconstitucionais: o reconhecimento dos direitos de segunda dimensão e o advento da 

Constituição Dirigente.  

Primeiramente, cabe destacar que os direitos de segunda dimensão são aqueles que 

abarcam os direitos sociais, culturais e econômicos, entre outros. O Constituinte, ao redigir 

art. 5º, §1º, da CRFB/88, afirmou que a exigibilidade e aplicabilidade destes direitos é direta e 

imediata14. 

Por sua vez, a Constituições Dirigente, conforme tese apresentada por J.J Gomes 

Canotilho15,  é aquela que abarca direitos de segunda dimensão que tem o condão de obrigar o 

legislador a complementar o texto constitucional, fixando políticas públicas geradoras de 

prestações estatais positivas.  

Assim, a constitucionalização dos direitos sociais gera uma série de imposições 

comissivas desencadeadora de ações estatais garantistas16. Nessa perspectiva, eventual inércia 

estatal em relação à implementação desses direitos seria encarada como inconstitucionalidade 

por omissão.  

Contudo, o conceito de ato omissivo inconstitucional deve ser adotado com cautela. 

Nem toda inércia estatal pode ser considerada uma afronta ao Texto Maior, apenas a 

                                                           
13 PALMA LIMA, Erik Noleta. Paradoxo entre constitucionalismo e democracia: alternativas à 

colmotação de lacunas inconstitucionais no Brasil. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Brasília. Pg. 21 
14 No mesmo sentido encontra-se o entendimento de Virgílio Afonso da Silva “...tanto quanto qualquer 

outro direito, um direito social também deve ser realizado na maior medida do possível, diante das 

condições fáticas e jurídicas presentes’ SILVA, Vírgilio Afonso da. Direitos Fundamentais – conteúdo 

essencial, restrições e eficácia. 2. Ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2014, p. 205. 
15 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador: 

Contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. Reimpressão. Coimbra, 

1994.  

16 Importante destacar que, revendo posições anteriores, Canotilho defende que a Constituição deve 

evitar converter-se em lei da totalidade social para não perder sua força normativa. Atualmente, o 

ilustre autor defende que os textos constitucionais de cunho dirigente perderam a capacidade de 

absorver mudanças e inovações da sociedade, exercendo apenas uma função supervisora e não mais 

diretiva.  
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abstenção em implementar comandos provenientes da Constituição pode ser classificada 

como tal.  

A omissão inconstitucional pode ser administrativa ou legislativa, a depender do órgão 

competente para efetuar a regulamentação do direito constitucional. O presente trabalho tem 

como foco a omissão legislativa, que ocorre quando o legislador, em síntese, não cumpre seu 

dever constitucional de legislar. 

Nesse sentido, importe lição de Flávia Piovesan17 

 

A inconstitucionalidade por omissão se situa na fronteira da 

discricionariedade do legislador e do dever de legislar a que está sujeito, em 

determinadas hipóteses. Com efeito, o conceito de discricionariedade no 

âmbito da legislação traduz a ideia de liberdade e de limitação. Se é 

reconhecido ao legislador o poder de conformação dentro dos limites 

estabelecidos na Constituição, vedando-lhe o excesso de poder, por outro 

lado o poder discricionário de legislar contempla, igualmente, o dever de 

legislar 

 

A discricionariedade à qual a autora se refere está relacionada à vontade política e ao 

debate de um determinado assunto perante a sociedade civil, do qual possa resultar em um ato 

normativo. Nessa hipótese, o legislador não está obrigado a emanar determinada norma, 

podendo agir de acordo com sua conveniência e discricionariedade. Ana Paula de Barcellos18 

adotou semelhante entendimento, transcrito a seguir: 

(...) se denomina autonomia da função legislativa ou liberdade de 

conformação do legislador, que não legislar é uma das possibilidades 

disponíveis ao legislador, só sendo possível falar de um dever constitucional 

de legislar nas hipóteses previstas pela Constituição. (…) não existe um 

dever geral de legislar oponível ao Legislativo, que tem a liberdade 

institucional de escolher o que vai ou não regulamentar. O dever de legislar 

só se verifica nas hipóteses previstas pela Constituição, devendo-se 

reconhecer, dentro dos limites daquilo que a Constituição definitivamente 

obriga ou proíbe, a discricionariedade estrutural do legislador 

Noutro giro encontram-se as hipóteses em que o legislador tem o dever de legislar. 

Aqui a Constituição prevê que este aja de maneira ostensiva, visando alcançar certos fins do 

Estado, determinado por normas programáticas, conferindo efetividade aos direitos 

fundamentais emanados pela Carta Magna.  

                                                           
17 PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial contra omissões legislativas: ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. 2ª Edição. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003. Pg. 93 
18 BARCELLOS, Ana Paula de. Direito e política. Silêncio do legislador, interpretação e analogia. 

Jurisdição constitucional e política / coordenação Daniel Sarmento, p. 661-673. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2015 
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De acordo com Jorge de Miranda19, para que se configure uma omissão 

inconstitucional há a necessidade de preenchimento de três pressupostos: a) que a violação da 

Constituição decorra do não cumprimento de norma constitucional certa e determinada; b) 

que se trate de norma constitucional não exequível por si mesma (normas constitucionais de 

eficácia limitada); c) nas circunstâncias concretas da prática legislativa, faltem as medidas 

legislativas necessárias para tornar exequível aquela norma constitucional.    

Conforme salientado por Fábio Lima Quintas20, inúmeras decisões do Supremo 

Tribunal Federal assim definem omissão inconstitucional, conforme demonstrado a seguir: 

Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos 

preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, 

abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição 

lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. 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. - A - A omissão do Estado - que deixa de 

cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto 

constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade 

político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a 

Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por 

ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e 

princípios da Lei Fundamental.’ (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE 

MELLO, Pleno). 

 

A omissão inconstitucional total, consoante supramencionado, refere-se à inércia 

completa do legislador. Aqui, há insatisfação integral do dever de legislar, ao passo que, na 

omissão parcial, a edição da norma legislativa não é capaz de produzir os efeitos almejados 

pelo constituinte. Um exemplo de omissão inconstitucional parcial é a lei que regula o salário 

mínimo, insuficiente para garantir o que foi previsto no art. 7º, IV, da Constituição. 

A mais, se a omissão inconstitucional decorrer de um dever autônomo de legislar, tem-

se uma omissão absoluta, ao passo que, se resultar de uma afronta ao princípio da isonomia, 

caracteriza-se uma omissão inconstitucional relativa21.   

                                                           
19 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 9ª Edição. Coimbra: Editora Coimbra, 2012. 

pg. 518. 

20 QUINTAS, Fábio Lima. Mandado de Injunção no Supremo Tribunal Federal. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2016. Pg. 186-187 
21 QUINTAS, Fábio Lima. Mandado de Injunção no Supremo Tribunal Federal. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2016. Pg. 206.  apud  RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: 

perspectivas de evolução. São Paulo: Saraiva, 2010. Pg. 95. 
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Assim sendo,  cabe ao Judiciário, ante a inércia do Legislativo e em face do princípio 

da inafastabilidade da tutela jurisdicional, dar concretude à isonomia material prometida pelo 

Estado Democrático de Direito,  como será delineado a seguir. 

3.2 Papel do Supremo Tribunal Federal como legislador positivo: uma 

breve análise da judicialização da política no Brasil.  

 

3.2.1 A judicialização da política no Brasil  

 

No presente estudo, parte-se do preceito que a Constituição possui força normativa e 

suas normas devem ser dotadas de efetividade. Nesse passo e nas palavras de Luís Roberto 

Barroso, “sempre que houver violação a um mandamento constitucional, a ordem jurídica 

deve prover mecanismos adequados de tutela para supri-las”22. 

Com isso, houve uma ascensão do Poder Judiciário no Brasil, que, agora, ocupa 

posição de destaque na concretização de valores e direitos constitucionais. Assim sendo, há 

uma transferência de funções das instâncias ordinárias, Legislativo e Executivo, para juízes e 

tribunais. Para Barroso, essa postura ativista é consequência de diversos fatores, expostos a 

seguir: 

A primeira e o reconhecimento de que um Judiciário forte e independente e 

imprescindível para a proteção dos direitos fundamentais. A segunda 

envolve uma certa desilusão com a política majoritária. Há uma terceira - 

atores políticos, muitas vezes para evitar o desgaste, preferem que o 

Judiciário resolva questões controvertidas, como o aborto e direitos dos 

homossexuais.   

A mais, a grande extensão da Carta de 1988 gerou a constitucionalização de temas que 

antes eram restritos a outras esferas do Poder e os transferiu para o Direito, permitindo maior 

interferência do judiciário na política23.  

Nesse sentido, de acordo com o autor, ‘‘a judicialização é uma circunstância 

decorrente do desenho institucional brasileiro, e não uma opção política do Judiciário’’24.  

John Ferejohn25, em sentido semelhante, entende que desde a Segunda Guerra 

Mundial o Judiciário tem ganhado papel de destaque na política, tornando-se o Poder 

                                                           
22 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Disponível 

em < http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433/5388> Pg. 2 – acessado 

no dia 28 de maio de 2017. 
23 Ibid., pg. 3  
24 Ibid., pg. 6 
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propenso a limitar e regular as instituições legislativas. Assim, os tribunais transformaram-se 

em espaços públicos aptos a criar políticas públicas e os juízes têm estado cada vez mais 

dispostos a regular a ação da atividade política. Ao analisar o tema, o autor relembrou a obra 

de Tocqueville, intitulada “A Democracia nas Américas”, em que o francês já antecipava o 

fenômeno da judicialização.  

Para Ferejohn, há duas razões que explicam o surgimento deste fenômeno jurídico: a) 

a crescente fragmentação do legislativo que obsta o Poder de dar provimento célere e justo às 

demandas dos cidadãos que  ao perdem a confiança na instituição, transferem sua pretensão a 

outro órgão (Judiciário);  e b) a cofiança dos indivíduos no poder que os tribunais têm em 

garantir seus direitos26.   

Inúmeras são as críticas dirigidas à referida extensão do Poder Judiciário. A maior 

delas está relacionada com a falta de legitimidade dos magistrados em emanar normas, uma 

vez que não são eleitos pelo povo. De acordo com este raciocínio, a vontade de um juiz não 

pode se sobrepor à do legislador, que foi formalmente empossado pelos cidadãos para 

representar os diversos anseios da população. 

Barroso rebate esta argumentação sob duas justificativas: uma de natureza normativa e 

outra de natureza filosófica27. A primeira decorre do fato que a Constituição do Brasil prevê, 

em seu bojo, o poder do Supremo Tribunal Federal atuar, por vezes, como órgão político. Isso 

ocorre graças ao fato de que, ao interpretar a vontade do constituinte, a Corte acaba por se 

tornar coparticipante do processo de criação do direito.  

A segunda justificativa compreende que a Constituição desempenha dois grandes 

papéis: o de estabelecer as regras do jogo democrático e o de proteger valores e direitos 

fundamentais, ainda que incorra em decisões contramajoritárias28. Como o intérprete da 

Constituição é o STF, cabe a este órgão atuar como o “fórum de princípios”29.  

Em síntese, pode-se afirmar que diversos fatores incentivaram o fenômeno da 

judicialização, entre eles a crise do legislativo; a constitucionalização de diversos temas antes 

restritos a outras esferas; a concepção de que o judiciário é imprescindível para aplicação das 

                                                                                                                                                                                     
25 FEREJOHN, John. “Judicializing politics, politicizing law”..  Hoover Digest, nº 1, 2003. Pg. 47 
26 Ibid., pg. 48 
27 BARROSO, Luis Roberto. Op.Cit.,  Pg. 10 
28 Para Barroso, decisões contra majoritárias são aquelas que invalidam atos dos outros Poderes em 

nome da Constituição.  
29 DWORKIN, RONALD. The fórum of principle. In: a matter of principle, 1985 apud   Op.cit.pg.12  
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garantias constitucionais; e a vontade do próprio constituinte ao modelar o atual sistema 

institucional brasileiro.  

3.2.2 O Supremo Tribunal Federal como legislador positivo 

Conforme dito anteriormente, o papel de um Judiciário mais forte é um fenômeno 

relativamente recente. Antes da Segunda Guerra Mundial, a doutrina inglesa de soberania do 

Parlamento e concepção francesa da lei como expressão da vontade geral do povo dominava 

os diversos ordenamentos jurídicos da Europa.     

Porém, ao final do conflito, houve a disseminação de um novo modelo constitucional, 

inspirado pela experiência americana, apelidado de Modelo da Supremacia da Constituição. 

 Neste modelo, adotado pelo Brasil, a Constituição é obra do Poder Constituinte e é dotada de 

rigidez, diferenciando-se das leis ordinárias, cujos limites foram estabelecidos pelo próprio 

Texto Maior.  

A rigidez supramencionada está relacionada com o processo especial (dificultoso) de 

revisão pelo qual o Texto Constitucional se submete para que tenha suas normas alteradas. 

Nesse sentido, como sua alteração é mais árdua (e por isso suas normas mais estáveis), a 

Constituição encontra-se em posição hierárquica superior às demais leis do ordenamento 

jurídico, sendo a “mais alta expressão jurídica da soberania”30. 

Assim sendo, é vedado ao legislador ordinário introduzir normas no ordenamento 

jurídico que não estejam em consonância com a lex legum, razão pela qual o controle de 

constitucionalidade se faz necessário para que a supremacia da Constituição seja respeitada.   

No Brasil, o Judiciário é preponderantemente o Poder incumbido de realizar o controle 

de constitucionalidade das normas31.  Nesse passo, de acordo com os ensinamentos de Fábio 

Lima Quintas, “no campo de declaração de inconstitucionalidade, não se estar mais a falar da 

atividade jurisdicional ordinária, mas sim daquilo que se convencionou a chamar de jurisdição 

constitucional”32.  

A atividade jurisdicional clássica a qual o autor se refere é função típica do Poder 

Judiciário de julgar, ou seja, aplicar a lei ao caso concreto. Noutro passo encontra-se a 

                                                           
30 BONAVIDES, Paulo. Op.Cit., Pg. 296.  
31 Há também o controle político, inspirado pela obra de Sieyés, que no Brasil tem como exemplo a 

rejeição de Medida Provisória inconstitucional pelo Legislativo e o veto presidencial baseado em 

inconstitucionalidade. 
32 QUINTAS, Fábio Lima. Op.Cit., Pg. 83. 
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jurisdição constitucional, que, nas palavras do jurista Hans Kelsen significa “a garantia 

jurisdicional da Constituição” e “um elemento do sistema de medidas técnicas que têm por 

fim garantir o exercício regular das funções estatais”33. 

Assim sendo, através da jurisdição constitucional as Cortes Constitucionais exercem 

seu poder-dever de intérprete máximo do Texto Maior e garantem imperatividade ao que está 

ali escrito. Logo, cabe-lhes analisar e controlar todo e qualquer ato ou norma estatal que 

atente contra o conteúdo formal e substancial da Norma Máxima, seja pela via da ação ou da 

omissão. 

No que tange à omissão legislativa, o doutrinador alemão Robert Alexy pontua que 

“um tribunal constitucional não é, de modo algum, impotente em face de um legislador 

omisso”, ao passo que este tem papel primordial na concretização dos direitos fundamentais 

derivados da Carta Magna a ponto de, em última instância, poder conferir “determinação 

judicial direta daquilo que é obrigatório em virtude da Constituição”34. 

Contudo, cabe analisar se o Supremo Tribunal Federal é, de fato, um Tribunal 

Constitucional. No modelo europeu kelseniano, existe nos referidos órgãos, “a concentração 

da função de julgar leis inconstitucionais em tribunal externo ao Poder Judiciário, vedando – 

por via de consequência – o seu exercício às instâncias judiciais ordinárias”35.  

O modelo brasileiro, de fato, não se enquadra nessa interpretação restrita. Há aqui uma 

convergência entre o modelo norte-americano e o europeu, não havendo previsão no Texto 

Maior de um órgão autônomo cuja competência exclusiva seja resguardar a Constituição. 

 Fábio Lima Quintas, ao analisar o tema, afirma que, no Brasil, houve o fortalecimento 

do STF através de determinadas modificações adotadas no controle difuso. O autor sublinha 

os seguintes exemplos: a instituição da repercussão geral da questão constitucional veiculada 

no recurso extraordinário e da súmula vinculante; a regulamentação da arguição por 

descumprimento de preceito fundamental; e a tendência de esvaziamento da função do 

Senado Federal no controle de constitucionalidade36.    

Com isso, o autor chega à conclusão de que “as características qualitativas da 

                                                           
33 KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. 2ª ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2007. Pg. 123-124. 
34 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais.2.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. 

35 LEAL, Roger Stiefelmann. Convergência dos sistemas de controle de constitucionalidade (Revista 

de Direito Constitucional, RDCI 57/62, out.dez./2006).  
36 QUINTAS, Fábio Lima. Mandado de Injunção no Supremo Tribunal Federal. Pg. 132. Editora 

Saraiva, 2016 
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jurisdição constitucional exercida pelo Supremo Tribunal Federal autorizam concluir que o 

sistema brasileiro de controle de constitucionalidade prevê um Tribunal Constitucional”37. 

Paulo Bonavides38, contudo, tem entendimento diverso. O jurista  advoga pela criação 

de um Tribunal Constitucional nos moldes europeus, o que se distância, em sua visão, da atual 

estrutura do Supremo Tribunal Federal. Para o autor, há excessiva interferência do Executivo 

nas decisões prolatadas em sede de controle de constitucionalidade, o que cria uma justiça 

constitucional subserviente, carente de imparcialidade e neutralidade. Para Bonavides, os 

juízes constitucionais devem ter a exclusiva função de resolver conflitos constitucionais e 

suas decisões devem ter força normativa. A seguir, seu ensinamento: 

Ao criar a norma do caso concreto, o juiz ordinário legisla na sentença por 

raciocínios hermenêuticos. Com o advento do juiz constitucional, dos 

tribunais da Constituição, isto é, com a jurisdição constitucional se 

alargando, o juiz "legislador" assume cada vez mais nas estruturas judiciais 

contemporâneas o lugar do antigo juiz "servo" de lei e do juiz "intérprete" de 

textos. Os três "juízes" assim qualificados compõem a escala qualitativa da 

evolução jurisdicional da magistratura, numa sequencia histórica que parte 

da inexistência do sistema de controle de constitucionalidade, em razão da 

impossibilidade teórica de estabelecê-lo por meio de juízes que eram 

inferiorizados no concerto dos Poderes, e se achavam em estado de absoluta 

submissão à vontade do legislador, aquela vontade declarada na lei, até 

chegar, num longo percurso, ao momento atual, de manifesta ascendência do 

juiz constitucional, porquanto a legitimidade das Constituições é, do mesmo 

passo, como entende Pedro Cruz Villalón, a legitimidade dos tribunais39 

Embora o Supremo Tribunal Federal não tenha a autonomia inerente de um Tribunal 

Constitucional nos moldes europeus, ele é o órgão incumbido de zelar pelo Texto maior, 

conforme redação expressa do art. 102 da CRFB/88.  

Assim sendo, a incumbência de garantir a efetividade das normas constitucionais recai 

sobre o pretório excelso, que encontrou diversos caminhos para sanar as omissões 

legislativas. Entre elas, a sentença manipulativa de perfil aditivo tem sido agregada aos 

poucos no ordenamento jurídico pátrio.  

O referido instituto nasceu na Itália nos meados do século XX, surgindo através da 

possibilidade do magistrado modular os efeitos e o sentido da norma submetida a julgamento. 

                                                           
37 Idem.  
 
39 BONAVIDES, Paulo. Jurisdição constitucional e legitimidade (algumas observações sobre o 

Brasil). Estud. av.,  São Paulo ,  v. 18, n. 51, p. 127-150,  Aug.  2004 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142004000200007&lng=en&nrm=iso>. Acessado no dia 25 de abril de 2017 . 
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Conforme lecionado por Erik Noleta Kirk Palma Lima40, através deste tipo de provimento 

jurisdicional o Tribunal italiano, no controle de constitucionalidade das omissões parciais, 

restou autorizado a manipular o dispositivo normativo objeto da ação, para alterar ou ampliar 

seu significado. 

Assim, caso não exista, no ordenamento jurídico, elemento normativo apto a sanar a 

inconstitucionalidade por omissão (parcial) do dispositivo normativo em julgamento, a Corte 

pode acrescentar a essa norma o elemento ausente, que pode ser outra norma ou princípio. 

Nesse sentido encontra-se o ensinamento de Carlos Blanco de Morais41, transcrito a seguir: 

As sentenças com efeitos aditivos são as decisões positivas de 

inconstitucionalidade de cujo conteúdo resulte, tanto um juízo de invalidade, 

como a indicação de uma norma ou de um princípio normativo que 

assegurem a criação de condições para que o Direito que conformou o objeto 

da mesma sentença se compatibilize futuramente com a Constituição    

O referido instrumento é utilizado reiteradamente na declaração de 

inconstitucionalidade por omissão relativa, quando houver infringência ao princípio da 

igualdade42.  Pode-se dizer que há duas recorrentes hipóteses de incidência, sendo elas: a) 

quando “o legislador, ao realizar a norma para obedecer ao mandato constitucional, favorece 

certos grupos e esquece de outros ou acerta vantagens a uns que não são dispensadas a 

outros”43 ; e b) no mandado de injunção coletivo. 

Não há de se falar de violação ao Princípio de separação de Poderes quando o pretório 

excelso profere sentenças de perfil aditivo. Isso se deve ao fato de que, no Direito brasileiro, 

quando a Constituinte previu o instituto do mandado de injunção, ele redigiu o seguinte texto: 

“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” (artigo 5º, LXXI). 

                                                           
40 PALMA LIMA, Erik Noleta Kirk. Paradoxo entre constitucionalismo e democracia: alternativas à 

colmotação de lacunas inconstitucionais no Brasil. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Brasília, pg. 43.  
41 MORAIS, Carlos Blanco de. Justiça constitucional: o direito do contencioso constitucional. Tomo 

II. 2 ed. Coimbra: Coimbra ed., 2011, p. 411. 

42 PELICIOLO, Angela Cristina. A sentença normativa na jurisdição constitucional. Revista de 

informação legislativa. Brasília a. 44 n. 174 abr./jun. 2007. pg. 42 

 
43  BAZÁN, Victor. La inconstitucionalidade por omisión en el direcho comparado, con particular 

referencia al sistema venezolano. In: anuario de derecho constitucional latinoamericano. Montevidéu: 

Konrad.  
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Com isso, conforme apontado por Ademar Borges44, o instituto prevê expressamente a 

edição de sentença aditiva, algo que, como se verá adiante, foi sedimentado com a edição da 

Lei 13.300/16, que regulariza o referido remédio constitucional. 

Contudo, o autor supracitado também alega que os limites para a edição das sentenças 

aditivas previstos na Constituição devem ser obedecidos. Nesse sentido, “a função normativa 

desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal deve circunscrever-se à superação de estado de 

omissão inconstitucional que obstaculize o exercício de direitos materialmente 

fundamentais”45.  Assim, conclui que: 

Ao proteger direitos fundamentais em sentido substancial, o Judiciário não 

se apodera das prerrogativas inerentes à deliberação democrática, mas 

possibilita que a maioria delibere melhor ao aperfeiçoar esse processo. A 

proposta de identificação dos direitos materialmente fundamentais com as 

condições procedimentais da democracia constitui o resultado de uma 

tentativa de reconstrução interpretativa do sistema de direitos fundamentais 

à luz do princípio democrático. Percebe-se, assim, que o controle da omissão 

inconstitucional por meio da criação judicial de normas jurídicas pode ser 

justificado, sob o prisma filosófico, pelo princípio democrático: a produção 

de normas jurídicas pelo STF, quando voltada à superação da omissão 

inconstitucional que inviabiliza o exercício de direitos materialmente 

fundamentais, serve à garantia das condições procedimentais da 

democracia.46 

 Além das sentenças de perfil aditivo, outras táticas são utilizadas pela Corte para 

garantir a aplicabilidade do Texto Maior. De acordo com a análise realizada por Angela 

Cristina Peliciolo47, a postura legiferante do Supremo Tribunal Federal também ocorre nos 

seguintes casos:  

A sentença normativa já é praticada pelo Supremo Tribunal Federal quando 

se trata da edição de uma lei ou ato normativo eivado de 

inconstitucionalidade, em que a Corte, para manter seu texto, evitando um 

vazio normativo: a) manipula os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, transformando a lei ou ato normativo inconstitucional 

que seria nulo em anulável; para tanto, utiliza-se do material normativo pré-

existente, recriando norma geral e abstrata retroativamente, ou a partir de 

momento que definir, para que esta produza efeitos em período no qual a lei 

ou ato normativo não era válido no mundo do direito; b) interpreta conforme 

à Constituição com redução teleológica, criando norma geral e abstrata com 

algo a mais ou com sentido diverso daquele originariamente determinado no 

                                                           
44 BORGES, Ademar. O STF pode atuar como legislador positivo?. JOTA. 26 de novembro de 2016. 

Disponível em< https://jota.info/colunas/constituicao-e-sociedade/o-stf-pode-atuar-como-legislador-

positivo-30112016 > Acessado no dia 08 maior de 2017. 
45 Ibidem.  
46 Ibidem.  
47 PELICIOLO, Angela Cristina. A sentença normativa na jurisdição constitucional. Revista de 

informação legislativa. Brasília a. 44 n. 174 abr./jun. 2007. pg. 42 
 

https://jota.info/colunas/constituicao-e-sociedade/o-stf-pode-atuar-como-legislador-positivo-30112016
https://jota.info/colunas/constituicao-e-sociedade/o-stf-pode-atuar-como-legislador-positivo-30112016
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texto da lei ou ato normativo; e c) declara a inconstitucionalidade parcial 

sem redução de texto, por meio de interpretação conforme à Constituição 

com redução teleológica, criando norma geral e abstrata com algo a mais ou 

com sentido diverso do texto da lei ou ato normativo, nos moldes da hipótese 

anterior. 

Com isso, percebe-se que diversos instrumentos e métodos foram utilizados pelo STF, 

enquanto Tribunal Constitucional, para garantir a supremacia do Texto Maior. Tal prática, que 

é bastante criticada por alguns por, supostamente, representar uma postura mais ativista da 

corte, não merece ser rechaçada. Defende-se tal concepção partindo-se do pressuposto que a 

positivação dos inúmeros direitos fundamentais previstos constitucionalmente gera 

necessárias mudanças no funcionamento dos órgãos estatais. 

Logo, é imperioso que haja uma revisão de qualquer concepção ortodoxa do conteúdo 

e da finalidade do Princípio da separação dos Poderes no vigente Estado Democrático de 

Direito, especialmente em razão do crescimento institucional do Poder Judiciário e da 

jurisdição constitucional. Como adverte Bonavides: “A época constitucional que vivemos é a 

dos direitos fundamentais que sucede a época da separação dos poderes”48.  

4. Instrumentos de tutela contra a omissão legislativa 

inconstitucional: o Mandado de Injunção e a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão – diferenças e similitudes.  

 

4.1  Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)  

 

A Constituição de 1988 prevê dois instrumentos que visam combater as omissões 

legislativas inconstitucionais, sendo eles a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 

(ADO) e o Mandado de Injunção (MI).  

Apesar de ambos os institutos terem a função primordial de garantir a efetividade da 

norma constitucional, eles divergem entre si em diversos aspectos.  

Em primeiro lugar, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, inspirada na 

Constituição Portuguesa de 1976,  não busca tutelar direitos individuais e subjetivos, mas sim 

a própria ordem constitucional como um todo. Manoel Gonçalves Ferreira Filho49 sustenta 

                                                           
48 BONAVIDES, Paulo. Jurisdição Constitucional e legitimidade (algumas observações sobre o 

Brasil). Revista Estudos Avançados n° 51. São Paulo: USP/Instituto de Estudos Avançados, 2004, p. 

127 
49 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Poder Judiciário na Constituição de 1988: judicialização da 

política e politização da justiça. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 198, out./dez. 
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que a ADO tem como finalidade garantir a aplicabilidade das normas de eficácia limitada e, 

em especial,  dar efetividade às normas programáticas de cunho econômico e social. O autor 

entende que o propósito do instituto constitui finalidade de interesse geral, em contraposição 

aos interesses particulares dos jurisdicionados.  

José Afonso da Silva, no mesmo sentido, aponta que a finalidade da ADO consiste em 

garantir a efetividade dos direitos e demais situações previstas em sede constitucional, cuja 

aplicabilidade plena dependa de atos normativos do legislador ou administrador.50 Assim, o 

autor advoga que o instituto trata-se de um instrumento jurídico de garantia da eficácia dos 

direitos fundamentais51, com ênfase naqueles de caráter social. 

Diante destas características, percebe-se que a ADO é um processo de natureza 

objetiva, no qual não se discute nenhum interesse de agir individualizado. Com isso, os 

legitimados para propor a referida ação são limitados, devendo ser capazes de representar 

interesses públicos.   

Nesse sentido, o legislador reconheceu através da Lei nº 12.063/0952, que os mesmos 

proponentes da ADI e da ADC são legítimos para propor a ADO. Logo, conforme explicitado 

pelo art.103 CRFB/88, o rol de legitimados para realizar a propositura da referida ação são os 

seguintes. (i) O Presidente da República; (ii) A Mesa do Senado Federal; (iii) A Mesa da 

Câmara dos Deputados; (iv) A Mesa de Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; (v) O Governador de Estado ou o Governador do Distrito 

Federal; (vi) O Procurador-Geral da República; (vii) O Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil; (viii) Partido político com representação no Congresso Nacional; e (ix) 

Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional53. 

Quanto ao objeto da ação, o art. 12-B da Lei nº 12.063/2009 é claro ao afirmar que a 

“petição inicial deverá indicar a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao 

cumprimento do dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole 

administrativa”. Nesse sentido, é possível concluir que o objeto da ADO são as medidas que 

não foram adotadas pelo legislador ou administrador para tornar o Texto Maior eficaz. 

                                                                                                                                                                                     
1994. Pgs. 1-17, 
50 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. In: MARTINS, Ives Gandra da 

Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Tratado de direito 

constitucional. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1. p. 140-183. 
51 Ibidem.  
52  O referido dispositivo acrescenta à Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Capítulo II-A, que 

estabelece a disciplina processual da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 
53 Importante salientar que, para os legitimados dos incisos IV, V e IX, é necessário comprovar a 

pertinência temática para propor a ação, o que enseja prova de que a omissão inconstitucional objeto 

da ação os prejudica.  
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A doutrina diverge entre si quando o assunto é a natureza dos atos que podem ser 

objetos deste tipo de controle. A primeira corrente  sustenta que  tanto os atos normativos 

quanto os administrativos podem ser objeto de ADO. Nas palavras de André Ramos Tavares:  

No caso da ação direta de inconstitucionalidade para combater a omissão há 

expressa referência constitucional a ‘omissão de medida’, sem qualquer 

restrição de qual medida (não se fala, por exemplo, em ‘omissão de medida 

normativa’), o que leva à conclusão de abertura do remédio para situações de 

omissão não normativa54 

 A segunda corrente, considerada restritiva, afirma que as omissões impugnadas por 

ADO são apenas aquelas de cunho normativo. A favor deste entendimento encontra-se Luis 

Roberto Barroso, conforme explicitado a seguir:  

Omissões de outras espécies são atacáveis por mecanismos jurídicos 

diversos. Ademais o termo normativo tem alcance mais amplo do que 

legislativo, porque nele se compreendem atos ferais, abstratos e obrigatórios 

de outros Poderes e não apenas daquele ao qual cabe, precipuamente, a 

criação do direito positivo55 

No presente estudo, adota-se o entendimento da corrente restritiva. Assim, entende-se 

que, somente atos normativos gerais e abstratos podem ser objeto de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão56. O Supremo Tribunal Federal adotou entendimento 

semelhante, ao afirmar que  a ADO “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”. (ADI 19/AL, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJU de 14-8-89, p. 

5.456). 

As decisões em sede de ADO, tradicionalmente, se restringiam a declarar a mora do 

órgão competente em editar norma regulamentadora de preceito constitucional. Não havia, 

nesta concepção, a edição pelo judiciário de uma norma aplicável ao caso concreto, uma vez 

que o art. 103 da CRFB/88 afirma que somente “será dada ciência ao Poder competente para a 

adoção das providências necessárias”.  

                                                           
54 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2002.  
55 BARROSO Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição 

sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011. 
56 VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade.Belo Horizonte: Del Rey, 2000. Pg. 

251 
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Na visão de Alexandre de Moraes57, caso o STF declare a inconstitucionalidade por 

omissão, ele deverá dar ciência ao órgão administrativo ou ao Poder Legislativo, dependendo 

do caso. Caso a competência de legislar seja da Administração, será fixado o prazo de 30 dias 

para que as providências necessárias sejam tomadas pelo órgão administrativo. 

Por sua vez, caso a competência seja do poder legislativo, será dada ciência para a 

adoção das medidas cabíveis sem prazo preestabelecido. Na visão do autor, “a 

inconstitucionalidade por omissão somente dará disso conhecimento ao órgão legislativo 

competente, sem qualquer outro efeito prático à decisão”58.  

Contudo, já é possível auferir uma nova postura do STF, que ensaia a possibilidade de 

ir além do mero reconhecimento da mora legislativa no âmbito da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão59. Lima Quintas exemplifica esta constatação ao analisar 

decisão proferida pelo pretório excelso que fixou o prazo de 18 meses para que o Congresso 

Nacional editasse lei complementar que tratasse do processo de criação dos municípios 

(conforme determinado pelo art.18, §4º, da CFRB/88, com redação da EC nº 15 de 1996)60.  

Apesar de o Congresso Nacional não ter editado a Lei Complementar em questão, 

solucionou a celeuma editando a EC nº 57/2008, alterando o ADCT e convalidando todos os 

atos de fusão, incorporação e desmembramentos de municípios.   

Outro exemplo que se coaduna com a ideia de uma Corte Superior mais progressista é 

o dos julgamentos da omissão legislativa parcial relativa à repartição de receitas recolhidas 

pela União e destinadas ao Fundo de Repartição dos Estados61. Embora já houvesse uma lei a 

respeito da matéria (LC nº 62/89), esta se encontrava desatualizada e em dissintonia com o 

princípio constitucional do equilíbrio socioeconômico entre os Estados.  

 Visando sanar o vício, o STF fixou um prazo para o Congresso Nacional legislar, 

depois da qual a norma em questão perderia sua eficácia62. Após uma prorrogação de prazo 

conferida pelo próprio Supremo, o Senado Federal editou a PLS nº 192/2011, que versa sobre 

a partilha dos recursos.  

Em síntese, pode-se dizer que a ADO é uma ação de competência originária do STF 

que tem por objetivo garantir a efetividade de determinada norma constitucional, conferindo 

exequibilidade dos preceitos constitucionais. Aqui, busca-se tutelar a ordem constitucional 

                                                           
57 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 9ª edição. 

São Paulo: Editora Atlas, 2013. Pg. 1477.   
58 Idem.  
59 QUINTAS, Fábio Lima. Op.Cit. Pg. 210 
60 STF, ADI 3682, 2007. 
61 QUINTAS, Fábio Lima. Op Cit. Pg. 212 
62 STF, ADI 875, 2010. 



33 
 

como um todo, protegendo os interesses públicos, razão pela qual constitui uma ação de 

natureza objetiva. 

Nos casos em que a omissão é reconhecida, a Suprema Corte da ciência ao órgão 

responsável pelo ato para que este tome as providenciais cabíveis, podendo fixar prazos para 

que tal finalidade seja alcançada. Assim, a Corte Superior esta avançando seu entendimento 

acerca do instituto, adotando, aos poucos,  a tese de que, em sede de ADO, pode-se ir além de 

meramente declarar a mora legislativa.      

 

4.2. Mandado de Injunção  

4.2.1 O Mandado de Injunção na Assembleia Constituinte de 

1988  

 

Para se compreender o conceito e a evolução do Mandado de Injunção, é imperioso 

ressaltar em qual contexto ele aparece no ordenamento jurídico pátrio. O referido remédio é 

tido, por diversos doutrinadores, como sendo uma ação inédita, que não guarda similitudes 

com o writ of injuction do direito anglo-saxão63.  

Nesse sentido, ele surge pela primeira vez no art. 5º, LXXI, da Constituição de 1988, 

após longos debates travados no seio da Assembleia Constituinte. Percebe-se que havia, 

naquela época, grande preocupação em garantir que os cidadãos não vissem seus direitos e 

garantias frustrados por conta de eventual inércia do legislativo64.  

Assim, o senador Virgílio Távora (PDS) e o seu filho, o deputado Carlos Virgílio 

(PDS), propuseram, através da Sugestão 155, a inclusão, no capítulo referente a direito e 

garantias constitucionais,  do seguinte dispositivo: 

Art. Sempre que se caracterizar a inconstitucionalidade por omissão, 

conceder-se-á “mandado de injunção”, observado o rito processual 

estabelecido para o mandato de segurança65. 

                                                           
63 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 9ª edição. 

São Paulo: Editora Atlas, 2013. Pg. 415.   
64 SILVA, José Afonso da. Mandado de injunção e habeas data. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1989 Pg. 14-19. apud QUINTAS, Fábio Lima. Mandado de Injunção no Supremo Tribunal Federal. 

Pg. 210. Editora Saraiva, 2016 
65 BRASIL, ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. Diário da Assembleia Nacional 

Constituinte, Brasília, 29 abr. 1987, Suplemento, p. 99. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-

cidada/o-processo-- constituinte/sugestoes-dos-constituintes/arquivos/SGCO0101-0200.pdf>. Acesso 

em: 20 de maio de 2017.  
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Os constituintes afirmaram que a previsão do instituto era necessária, já que o remédio 

constituía instrumento hábil para sanar omissões inconstitucionais ocasionadas pelos Poderes, 

servindo, nas palavras do senador Alfredo Campos, como “instrumento máximo de expressão 

da cidadania na democracia brasileira”66. 

Contudo, conforme se pode depreender da leitura atenta do dispositivo, a sugestão 

encaminhada pelo Senador Távora não diferenciava o mandado de injunção da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão. Assim, somente com a Sugestão 367 proposta pelo 

senador Ruy Bacelar que o mandado de injunção começou a apresentar suas peculiaridades 

como instrumento subjetivo apto a frear as omissões inconstitucionais. 

Além disso, percebe-se através da análise das Sugestões 315, 367 e 3.666, que o 

mandado de injunção, em sua origem, era fortemente atrelado à garantia do direito à 

educação, tendo sua abrangência estendida apenas posteriormente67.  

Cabe destacar que o processo de elaboração da  Constituição de 1988 se dividiu em 

quatro fases, entre elas a fase de subcomissões, seguida pela das comissões temáticas, 

posteriormente a de comissão de sistematização, e, por fim, a fase de plenário68.  

Nesse sentido, as referidas propostas foram encaminhadas à Subcomissão dos Direitos 

e Garantias Individuais, que pertencia à Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do 

Homem e da Mulher. Lá, o Deputado Darcy Possas apresentou o anteprojeto do instituto, cujo 

dispositivo apresentava a seguinte redação: 

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 Tribunal69.  

O texto acima foi remetido para a próxima fase, que consistia na análise do dispositivo 

pela Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. Aqui, houve 

pequenas modificações, das quais resultou o seguinte texto: 

Art. 34 – conceder-se-á mandado de injunção, observado o rito processual do 

mandado de segurança, sempre que a falta d norma regulamentadora torne 

                                                           
66 FULGÊNCIO, H.A.F; COSTA, A.A: O mandado de injunção na assembleia constituinte de 1987-

1988. Revista de estudos institucionais, 2017. Pg. 9 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/22616/1/ARTIGO_MandadoInjuncaoAssembleiaNacionalC

ostituinte1987-1988.pdf> acessado no dia 20 de maio de 2017. 

67 Ibid. 
68 PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Mandado de injunção. São Paulo: Atlas, 1999. 
69 BRASIL, ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. Comissão da Soberania e dos Direitos e 

Garantias do Homem e da Mulher. Subcomissão dos Direitos políticos e garantias individuais. Ata da 

26ª Reunião, Votação do Anteprojeto. Realizada em 23 de Maio de 1987, pg. 259. 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/22616/1/ARTIGO_MandadoInjuncaoAssembleiaNacionalCostituinte1987-1988.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/22616/1/ARTIGO_MandadoInjuncaoAssembleiaNacionalCostituinte1987-1988.pdf
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inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania do povo à cidadania.   

Posteriormente, todos os dispositivos foram enviados à Comissão de Sistematização, 

responsável por compatibilizar as matérias aprovadas e elaborar um texto unificado. Nessa 

etapa, houve pouquíssimas alterações no instituto, tendo o Relator Bernardo Cabral 

apresentado, em seu segundo substitutivo, a seguinte de proposta:  

Art 5º, §47 – 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 

inerentes à nacionalidade, à soberania do povo e à cidadania70. 

Por fim, no Projeto de Constituição (A), a expressão “em lei complementar” foi 

substituída por “na forma da lei”, adquirindo, assim, sua forma definitiva, conforme é 

conhecida hoje. Percebe-se com esta breve retrospectiva que os inúmeros Constituintes 

encararam com entusiasmo a positivação do mandado de injunção, tendo sido considerado, 

por muitos, um dos maiores avanços da Constituição Cidadã.  

Evidência disso é que, no discurso de promulgação da Constituição de 1988, o 

presidente da Assembleia Constituinte, Ulysses Guimarães, apresentou o mandado de 

injunção como sendo um instrumento de exercício da cidadania, capaz de propiciar 

provimentos suplementares ante a ausência da lei71.  

Contudo, apesar do texto final ter sido aprovado por ampla maioria, os constituintes 

representantes de entidades sociais liberais e conservadoras apresentaram reiterada oposição 

ao instituto. A positivação do remédio representou, nas palavras de Fernando Henrique 

Cardoso, uma derrota às “forças reacionárias” que pretendiam retirar do Projeto de 

Constituição os dispositivos que garantissem a efetividade imediata dos direitos e garantias 

sociais72.    

Henrique Fulgêncio e Alexandre Araújo Costa sintetizaram os interesses antagônicos 

                                                           
70 BRASIL, ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. Segundo Substitutivo do Relator [da 

Comissão de Sistematização ao Projeto de Constituição], p. 27-30, set. 1987. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-242.pdf>. Acesso 

em: 20 de maio de 2017. 

71 BRASIL, ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. Íntegra do discurso [do] Presidente da 

Assembléia Nacional Constituinte, Dr. Ulysses Guimarães (10’23”).Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/CAMARA-E-HISTORIA/339277--

INTEGRA-DO-DISCURSO-PRESIDENTE-DA-ASSEMBLEIA-NACIONAL-CONSTITUINTE,--

DR.-ULISSES-GUIMARAES-(10-23).html>. Acessado no dia 20 de maio de 2017.   

72 FULGÊNCIO, H.A.F; COSTA, A.A: Op.Cit., Pg.40 
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que gerenciavam as discussões acerca do mandado de injunção na Constituinte de 1988 da 

seguinte maneira:  

a aprovação do mandado de injunção em primeiro turno foi sucedida, como 

já dito, por novas tentativas de supressão e limitação do instituto, à 

semelhança do que havia ocorrido nas etapas anteriores do processo 

constituinte. Já em segundo turno de discussão e votação em Plenário, o 

mandado de injunção passou a ser alvo declarado das investidas do Centrão 

e de entidades representativas do empresariado, tais como a Confederação 

Nacional da Indústria, a União dos Empresários e o Fórum Informal de 

Empresários, que elegeram a limitação do instituto em exame como uma de 

suas finalidades prioritárias para essa fase. De outro lado, a Central Única 

dos Trabalhadores considerava o mandado de injunção como um dos 10 

principais pontos do projeto a serem mantidos, ao passo que o Partido dos 

Trabalhadores reputava a criação do instituto como uma conquista 

inegociável73. 

 

Para os autores, a vitória da vertente progressista sedimentou a preocupação da 

Constituinte em garantir a efetividade do texto constitucional, sendo a previsão do mandado 

de injunção uma consequência deste objetivo. Consoante relatado anteriormente, embora não 

houvesse consenso em relação à necessidade do remédio, a vasta maioria da Assembleia 

Constituinte enxergou o mandado de injunção com bons olhos.  

Contudo, como se verá adiante, o mandado de injunção tornou-se instrumento vazio, 

graças à ausência de  norma regulamentadora e de uma postura progressista Supremo Tribunal 

Federal ao analisar seus efeitos. Porém, antes disso, será realizada uma análise acerca do 

conceito e da natureza jurídica do remédio.  

 

4.2.2 Conceito e natureza jurídica do Mandado de Injunção  

 

Conforme visto, o mandado de injunção tem previsão expressa no art. 5º, LXXI, do 

Texto Maior. Contudo, isso não freou a intensa discussão doutrinária acerca do conceito e da 

abrangência dos direitos tutelados pelo instituto74. Manoel Gonçalves Ferreira Filho afirma 

que o writ “não alcança outros direitos, por exemplo, os inscritos entre os direitos sociais”75. 

Para o autor, o remédio tutela, tão somente, os direitos relativos à nacionalidade, disciplinados 

                                                           
73 Ibid.  
74 NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 11º Edição, São Paulo: Editora Juspodium 

2016 Pg. 442. 
75 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 24ª Edição. São Paulo: 

Saraiva, 1997. p. 315 
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no Título II, Capítulo III, da CRFB/88 e os direitos políticos, previstos no Título II, Capítulo 

IV do mesmo dispositivo76.  

Luíz Lênio Streck, em sentido contrário, alega que “que nenhum direito constitucional 

pode ser excluído da tutela do mandado de injunção, desde que previsto no bojo da Carta, 

cujo exercício seja obstaculizado pela falta de norma regulamentadora”77. Nesse sentido 

encontram-se autores como Alexandre de Moraes e Carlos Augusto Alcântara Machado78.  

 A posição adotada pela Suprema Corte ao julgar o tema se  assemelha a este 

posicionamento, uma vez que entende que qualquer direito constitucionalmente consagrado, 

ainda que não fundamental, possa ser garantido através do MI79.  

Assim sendo, dois são os requisitos essenciais para impetração de um mandado de 

injunção: a) falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional (omissão total ou 

parcial) e b) inviabilização de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 

inerentes à nacionalidade, cidadania e soberania, devendo haver o nexo de causalidade entre a 

omissão estatal e a inviabilidade de exercício do direito80.   

Logo, é neste contexto que surge a ação alhures, com seu objetivo de realizar a  

regulamentação de direitos constitucionais em sede legislativa (omissão legislativa) ou 

administrativa (omissão administrativa). Assim, percebe-se que o referido remédio constitui 

instrumento hábil para conferir força normativa à Constituição. Nas palavras de Fábio Lima 

Quintas, MI é o: 

 

instrumento que viabiliza o controle subjetivo, concreto e concentrado da 

inconstitucionalidade por omissão legislativa, conferindo legitimidade ao 

cidadão prejudicado para acionar o Supremo Tribunal Federal, cuja 

jurisdição não se amolda ao esquema ordinário de direito subjetivo81.  

 

Logo, percebe-se que o Mandado de Injunção se afasta da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão em diversos aspectos. Primeiramente, o MI foi concebido 

como um instrumento de controle concreto ou incidental de constitucionalidade por omissão 

prestando-se a tutelar os direitos subjetivos.  

                                                           
76 Idem. 
77 STRECK, Lênio Luiz. Mandado de injunção no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Edições 

trabalhistas, 1991. p. 32. 
78 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 30º Edição. Ed. Atlas. São Paulo, 2014. PG. 179. 
79 NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. Editora Juspodium, 11º Edição, 2016. Pg. 

443 
80 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 30º Edição. Ed. Atlas. São Paulo, 2014. PG. 179 
81 QUINTAS, Fábio Lima. Op.Cit. Pg. 261 
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Assim sendo, a legitimidade ativa para impetrar o dito remédio é conferida a qualquer 

pessoa física ou jurídica82 que se sinta preterida pela ausência de norma regulamentadora que 

inviabilize o exercício de seus direitos inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, 

entre outros. Ressalta-se, porém, que, embora as pessoas jurídicas de direito público sejam 

titulares de garantias, – p.e, contraditório, ampla defesa, devido processo legal – não possuem 

legitimidade ativa83. 

A mais, art. 12 da lei 13.300/2016, que regulamentou o remédio, ampliou o rol de 

legitimados para impetrar o mandado de injunção coletivo, estando entre eles: o Ministério 

Público; partido político com representação no Congresso Nacional; organização sindical, 

entidade de classe ou associação legalmente constituída há mais de 1 ano;  e a Defensoria 

Pública.  

Os partidos políticos com representação no Congresso podem utilizar o mandamus 

coletivo para garantir o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas  de seus membros ou 

relacionados à finalidade partidária. As organizações sindicais, entidades de classe e 

associações podem impetrar a ação somente nas hipóteses correlacionadas com a finalidade 

da pessoa jurídica, sendo imperioso apresentar pertinência temática84.  

A inovação trazida pela Lei 13.300 no âmbito do mandado de injunção coletivo surge 

com a legitimidade ativa da Defensoria Pública e do Ministério Público. O primeiro agora tem 

o poder de utilizar a ação para promover os direitos humanos e a defesa dos direitos 

individuais coletivos dos necessitados, e o segundo tem legitimidade ativa quando a tutela 

requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

ou dos interesses individuais indisponíveis.  

Por sua vez, o polo passivo deste instrumento deve ser composto pelo ente estatal que 

se quedou inerte em relação à elaboração da norma regulamentadora, à semelhança do ADO. 

Somente pessoas de direito público podem figurar no polo passivo, não sendo admito 

litisconsórcio.  

A competência para julgar o remédio é disciplinada pelo art. 102, I, do Texto Maior. 

Assim, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar o mandado de injunção, quando a 
                                                           
82 Embora haja decisões que neguem a legitimidade ativa de pessoas jurídicas, o STF, ao julgar o MI 

725 pôs fim à discussão afirmando que as pessoas jurídicas também são titulares de direitos 

fundamentais.  
83 NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. Editora Juspodium, 11º Edição, 2016. Pg. 

440. 
84 Ibid..  



39 
 

elaboração da norma regulamentadora for atribuição do: Presidente da República; do 

Congresso Nacional; da Câmara dos Deputados; do Senado Federal; das Mesas de umas das 

casas Legislativas; do Tribunal de Constas da União; de um dos Tribunais Superiores; ou do 

próprio STF.  

Ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) cabe analisar o instrumento quando a 

elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, 

da administração direta excetuada os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e 

dos órgãos da Justiça Militar, Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal 

(art.105,I,h –CRFB/88).  

Dessa maneira, mostrou-se nítida a intenção do constituinte de concentrar a apreciação 

da injunção tão-somente aos tribunais. Isso decorre do fato de que deve-se evitar dispersões 

decisórias ao mesmo tempo em que se deve promover maior uniformidade no processo de 

colmatação de lacunas.  

Em sentido contrário, Flávia Piovesan defende que uma maior descentralização do 

julgamento da ação injuncional não apenas pouparia o Supremo Tribunal Federal do acúmulo 

de processos como facilitaria o acesso à justiça e estimularia o debate constitucional85. 

Transcorridas as devidas ponderações acerca do procedimento do writ, deve-se 

constatar que demorou cerca de 30 anos até que a Lei 13.300/16, regulamentadora do 

mandado de injunção, fosse editada pelo Legislativo. Assim, todo desenvolvimento do 

instituto foi dado através de decisões jurisprudenciais, iniciadas com o julgamento da MI-QO 

107, no ano de 1989. 

Neste julgamento emblemático o STF entendeu que este writ constitucional era dotado 

de autoaplicabilidade (devendo ser regido pelo rito do mandado de segurança) e que cabia ao 

Poder Judiciário meramente declarar a omissão inconstitucional e dar ciência ao órgão 

competente86. A seguir, trecho do referido julgado que alega que o mandando de injunção:  

 

Visa a obter do Poder Judiciário a declaração de inconstitucionalidade dessa 

omissão se estiver caracterizado 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 

(STF, MI – QO 170, 1990) 

                                                           
85  PIOVESAN, Flávia C.. Proteção Judicial Contra Omissões Legislativas: Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão e Mandado de Injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 

163. 
86 QUINTAS, Fábio Lima. Op.Cit., Pg. 215.  

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,da-competencia-para-julgamento-do-mandado-de-injuncao,48784.html#_ftn2
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  Essa postura conservadora da Corte foi amplamente criticada pela doutrina 

pelo fato de, praticamente, equiparar os efeitos da decisão em sede de mandado de injunção 

aos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão87. Contudo, como se verá a seguir, o 

posicionamento do STF se alterou significativamente ao longo dos anos.  

5. O Mandado de Injunção no Supremo Tribunal Federal 

 

5.1. Decisão em sede de Mandado de Injunção de acordo com a 

classificação adotada por Alexandre de Moraes.   

 

Conforme exposto anteriormente, a falta de uma lei regulamentadora fez com que o 

desenvolvimento do mandado de injunção se desse através das decisões jurisprudenciais. A 

evolução foi lenta e gradual, uma vez que nem os doutrinadores concordavam entre si acerca 

dos efeitos de uma sentença em sede de MI e não havia como buscar fontes do direito 

comparado, já que o remédio é inédito.  

Alexandre de Moraes, em estudo sobre o tema88, formulou uma proposta 

classificatória sobre os efeitos do mandado de injunção, que tem a seguinte configuração: 

posição concretista e não concretista. 

Na posição concretista, quando estiverem presentes os requisitos para interposição do 

mandado de injunção, o Poder Judiciário proferirá uma decisão constitutiva, declarando a 

mora inconstitucional e garantirá o exercício do direito até que sobrevenha regulamentação do 

poder competente. Para o autor, essa corrente de subdivide em duas subespécies: a concretista 

geral e a concretista individual.  

A corrente concretista geral dispõe que as decisões proferidas pelo Poder Judiciário 

terão efeitos erga omnes. Isso se dará através da implantação do exercício das normas 

constitucional até que a omissão seja sanada pelo órgão competente. Moraes afirma que essa 

posição sempre foi pouca acatada pela doutrina e pela jurisprudência, uma vez que incorreria 

no risco de ameaçar o Princípio da separação dos Poderes89.  

Por sua vez, a corrente concretista individual restringe os efeitos da decisão ao polo 

ativo do processo, que poderá exercer plenamente seu direito constitucional. No âmbito do 

                                                           
87 RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução. São 

Paulo: Saraiva, 2010. apud QUINTAS, Fábio Lima. Mandado de Injunção no Supremo Tribunal 

Federal. Pg. 218. Editora Saraiva, 2016  
88 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 30ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. Pg. 183 
89 Ibid., pg.185 
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Supremo Tribunal Federal, essa subespécie se dividiu em duas: concretista individual direta e 

concretista individual intermediária.  

Para a primeira, assim que o Judiciário julgar a questão procedente ele estará 

incumbido de garantir a eficácia da norma constitucional ao autor. A segunda corrente 

(concretista individual intermediária) entende que o juiz deverá fixar um prazo de 120 dias 

para que o órgão competente possa atuar e regularizar a norma carente de aplicabilidade. Ao 

término desse prazo, o judiciário deverá tomar as providencias cabíveis para garantir o 

exercício dos direitos por parte do autor.  

A corrente não concretista, por sua vez, entende que a finalidade do mandado de 

injunção é unicamente declarar a mora do legislador “em dar concreção à norma 

constitucional positivadora do direito postulado, buscando-se, com essa exortação ao 

legislador, a plena integração normativa do preceito fundamental invocado pelo impetrante do 

writ como fundamento da prerrogativa que lhe foi outorgada pela Carta Política”90.  

Exposta a classificação, passe-se a descrever, a seguir, a evolução jurisprudencial do 

Supremo Tribunal Federal acerca dos efeitos das decisões em sede de mandado de injunção.  

 

5.2 Evolução do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre os 

efeitos do mandado de injunção sob a perspectiva da separação dos Poderes.  

 

O primeiro pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca dos efeitos do 

mandado de injunção se deu ainda no ano de 1989, quando o Tribunal julgou a Questão de 

Ordem do MI 107-3 e fixou o posicionamento não concretista. Antes disso, nenhuma das 

ações sobre o tema tinha sido conhecidos pelo pretório excelso.  

Nesse julgado, o relator ministro Moreira Alves, entendeu que o STF devia se limitar a 

declarar a mora do órgão competente para regulamentar a fruição do direito objeto da ação. O 

motivo, de acordo com o ministro, era o respeito ao Princípio da separação dos Poderes. A 

seguir, trecho da ementa do referido julgado91:  

MANDADO DE INJUNÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM SOBRE SUA 

AUTO-APLICABILIDADE, OU NÃO. - EM FACE DOS TEXTOS 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RELATIVOS AO MANDADO DE 

INJUNÇÃO, E ELE AÇÃO OUTORGADA AO TITULAR DE DIREITO, 

                                                           
90 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 30ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. Apud RTJ 

133/1. Pg. 189 
91 BRASIL, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. MI 107/DF. Impetrante: J E T L. Impetrado: 

Presidente da República. Relator: Min. Moreira Alves. Brasília, DF, 23/11/1989. Disponível em: 

<www.stf.jus.br> Acesso em: 07/07/2017 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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GARANTIA OU PRERROGATIVA A QUE ALUDE O ARTIGO 5., 

LXXI, DOS QUAIS O EXERCÍCIO ESTA INVIABILIZADO PELA 

FALTA DE NORMA REGULAMENTADORA, E AÇÃO QUE VISA A 

OBTER DO PODER JUDICIARIO A DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DESSA OMISSAO 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 DE CIENCIA 

DESSA DECLARAÇÃO, PARA QUE ADOTE AS PROVIDENCIAS 

NECESSARIAS, A SEMELHANCA DO QUE OCORRE COM A AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO 

(ARTIGO 103, PAR-2., DACARTA MAGNA),  (...)(STF- MI: 107 DF, 

Relator Min. MOREIRA ALVES, Data de julgamento: 23/11/1989, 

Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 21-09-1990 PP-09782 EMENT 

VOL – 01595091 PP 00001) – grifo nosso.  

 

Nessa perspectiva, o Tribunal entendeu que os Poderes do Estado somente poderiam 

exercer funções fora de sua competência caso houvesse autorização expressa da Constituição, 

como acontece na elaboração dos regimentos internos por seus próprios tribunais. 

Embora se possa argumentar que o art. 5º, LXXI, que prevê o mandado de injunção, 

autoriza o Poder Judiciário de exercer atividade legislativa no bojo do remédio, já que o mero 

reconhecimento da inércia do órgão competente não sana os efeitos da omissão 

inconstitucional, tal entendimento não foi acolhido pela Corte.  

O min. relator, aduziu, em seu voto, o entendimento que o Judiciário não pode exercer 

funções políticas, típicas do Legislativo e do Executivo, por carecer de legitimidade, uma vez 

que os juízes não foram eleitos diretamente pelo povo. A seguir, excerto de seu voto: 

 

Essa solução, acolhida pela Constituição atual, é, sem dúvida alguma, a que 

se compatibiliza com o sistema constitucional vigente, que deu particular 

relevo à separação de poderes (art. 2º e 60, §4º, III), que continuou a inserir 

entre os direitos fundamentais o de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, II), e que, também, 

atento ao princípio democrático, estabeleceu um processo legislativo em que 

o Poder Judiciário só tem iniciativa legislativa nos casos expressos na 

própria Constituição e com relação à matérias a ele estritamente vinculadas, 

sendo que as decisões políticas de que afinal resultam os textos legais se 

subordinam a um sistema de freios e contra-freios de que participam 

exclusivamente os poderes Legislativo e Executivo, eleitos diretamente pelo 

povo92. 

 

                                                           
92 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MI 107-3 QO/DF. Relator: Min. Moreira Alves. Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento em 23.11.1989. Publicação DJ 21.09.1990, pp. 09782, p. 40-41. 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10686845/artigo-103-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10686168/par%C3%A1grafo-2-artigo-103-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Karine Lyra Corrêa, ao analisar os votos proferidos e as discussões travadas no âmbito 

do julgamento do MI 10793, concluiu que, na concepção do Tribunal, se a interpretação fosse 

no sentido de permitir que o Judiciário emanasse norma regulamentadora, estar-se-ia a) 

violando o Princípio da separação dos Poderes, uma vez que não cabe ao Judiciário legislar; 

b) ferindo o princípio democrático, já que os juízes não foram eleitos pelo povo para 

representar seus anseios; e c)  permitindo que tal se faça aos arrepios do sistema de freios e 

contrapesos.  

Por isso, restringiu-se o pretório excelso a declarar a mora legislativa, abstendo-se de 

criar norma jurídica nas ações de mandado de injunção, seja ela uma norma geral e abstrata ou 

uma norma com efeitos restritos ao caso concreto. Assim filiou-se o STF, por unanimidade94, 

à corrente não concretista.   

Por muitos anos, esse julgamento constituiu as bases para o desenvolvimento 

superveniente do instituto. Contudo, com a mudança na composição da corte com a posse dos 

ministros Carlos Velloso, Marco Aurélio Mello e Ilmar Galvão, tal posicionamento foi, aos 

poucos, sendo alterado95.  Os referidos ministros eram partidários da corrente concretista 

individual, entendendo que a edição de norma para solucionar um caso em concreto não é 

função do Legislativo, e sim do Judiciário. A seguir, trecho do voto do Ministro Carlos 

Velloso no âmbito do MI 284: 

 

O mandado de injunção, por ter caráter substantivo, faz as vezes de norma 

infraconstitucional ausente e integra o direito ineficaz em razão da ausência 

dessa norma infraconstitucional, à ordem jurídica, assim na linha da lição de 

Celso Barbi, no sentido de que o juiz cria para o caso concreto do autor da 

demanda uma norma especial ou adota uma medida capaz de proteger o 

direito reclamado. Acrescenta o mestre mineiro: essa solução está de acordo 

com a função tradicional da sentença, que é resolver o caso concreto levado 

ao Poder Judiciário, mas limitando a eficácia apenas a esse caso, sem 

pretender usurpar funções próprias de outros poderes96.  

 

                                                           
93 CORRÊA, Karine Lyra. O Princípio da Separação de Poderes e os efeitos do Mandado de Injunção: 

a evolução do entendimento do Supremo Tribunal Federal. 173.  Dissertação (Mestrado em Ciências 

Políticas) – Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Brasília. Brasília-DF, 2011.    
94 Os ministros que participaram do julgamento da Questão de Ordem do MI 107 foram os seguintes: 

Moreira Alves, Celso de Mello, Sepúlveda Pertence, Paulo Brossard, Célio Borja, Carlos Madeira, 

Octávio Gallotti, Sydney Sanches, Aldir Passarinho e Neri Silveira. O Ministro Francisco Rezek não 

participou do julgamento por motivo justificado.  
95 CORRÊA, Karine Lyra. O Princípio da Separação de Poderes e os efeitos do Mandado de Injunção: 

a evolução do entendimento do Supremo Tribunal Federal. 173.  Dissertação (Mestrado em Ciências 

Políticas) – Instituto de Ciência Política, iversidade de Brasília. Brasília-DF, 2011 
96BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO. MI  284 –DF. Disponível em 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=81767&pgI=31&pgF=35>, 

acessado no dia 8 de maio de 2017.  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=81767&pgI=31&pgF=35
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A primeira modificação, de fato, surgiu com os julgamentos dos MI 283 (STF, 1991) e 

MI 284 (STF, 1992). Os referidos julgados tratavam de mandados de injunção que visavam à 

regulamentação do direito previsto no art. 8º, §3º, do ADCT, que previa reparação pecuniária 

àqueles que foram perseguidos por meio de Portarias da Aeronáutica97.   

No MI 283, o STF decidiu não apenas notificar o órgão omisso, como também fixar o 

prazo de 45 dias para que a lei fosse votada pelo legislativo e de 15 dias para que houvesse a 

sanção do Presidente da República. Após este prazo, caso a inércia fosse mantida, poderia a 

parte ingressar com ação ordinária para assegurar seu direito, podendo pleitear indenização 

por perdas e danos98.    

Embora a mudança tenha sido ínfima, a partir deste julgado já é possível vislumbrar 

um efeito mais concreto às decisões em sede de mandado de injunção, ainda que não tenha 

sido criada norma regulamentadora pelo tribunal.  

Outra pequena guinada jurisprudencial ocorreu no julgamento do MI 232 em 1991, 

referente ao alcance do  §7º do art. 195,  que tratava sobre as isenções das contribuições 

previdenciárias para entidades beneficiárias de assistência social.  

Aqui, o tribunal fixou o prazo de 6 meses para que o Congresso Nacional editasse a 

norma regulamentadora, sob o risco de o impetrante poder gozar do direito automaticamente 

caso o legislador permanecesse inerte. Lima Quintas aponta que “nesse caso, o STF entendeu 

que, se não houvesse regulamentação da aludida isenção, a norma seria considerada, a partir 

de então, com eficácia contida”99.  

Com isso, houve uma evolução jurisprudencial, uma vez que os MI’s 283 e seguintes 

(que versavam sobre a indenização prevista no art.8º. §3º, do ADCT) apenas previam a 

possibilidade de pleitear perdas e danos na hipótese do legislador se manter inerte após o 

decurso do prazo estabelecido pela sentença. Ao seu revés, a partir do MI 232, o impetrante 

não precisaria mais recorrer ao Judiciário para exercer seu direito, podendo fazê-lo 

diretamente.  

A corrente não concretista se perpetuou no Supremo Tribunal Federal até 2007, 

quando se modificou o entendimento fixado pela Questão de Ordem do MI 107.  A partir 

desta data, a Corte deu uma alavancada na valorização do instituto ao julgar os MI’s 721 

                                                           
97 QUINTAS, Fábio Lima. Op.Cit., Pg. 219.  
98 QUINTAS, Fábio Lima. Legitimidade para julgar mandado de injunção: comentários à 

jurisprudência do STF, em face do julgamento dos MI 670, 708, e 712. In: MENDES, Gilmar Ferreira; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; VALE, André Rufino do. A jurisprudência do STF nos 20 anos de 

constituição. São Paulo: Saraiva, 2010. Pg. 37. 
99 QUINTAS, Fábio Lima. Mandado de Injunção no Supremo Tribunal Federal. Pg. 220. Editora 

Saraiva, 2016 
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(STF, 2007) e 758 (STF, 2008), que versavam sobre a regulamentação do §4º, art.40 da 

CRFB/88, referente ao direito de aposentadoria especial do servidor público submetido à 

condições de periculosidade e insalubridade. A Corte aderiu à corrente concretista individual 

ao  estabelecer que, ante à omissão parlamentar, caberia a adoção para os impetrantes do 

Regime Geral de Previdência Social, estabelecido pelo art.57, §1º, da Lei 8.213/91.  

No ano seguinte, a Corte julgou os MI’s 670, 708, 712100 (STF, 2008), impetrados por 

sindicatos que visavam o reconhecimento e a regulamentação do direito de greve dos 

servidores públicos, previsto no art. 37, inciso VII, da CRFB/88.  

Nestes julgados, o STF entendeu que o constituinte, ao prever o instituto do mandado 

de injunção, teve como objetivo de garantir a fruição dos direitos e liberdades constitucionais 

obstadas pela falta de norma regulamentadora. Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do 

ministro Carlos Ayres Britto proferido nos autos do MI 670: 

Ao prestigiar, sobremodo, o Poder Judiciário, a Constituição também 

dá uma resposta dura –como deve ser –à inércia, à inação do Poder 

Legislativo. Uma inação grave porque opera de modo a paralisar a 

Constituição naquilo em que a Constituição se deseja mais dinâmica: 

propiciar o efetivo gozo dos direitos e liberdades constitucionais, ou 

seja, uma inação do Poder Constituído que termina por paralisar a 

vontade objetiva do Poder Constituinte, o que é absolutamente 

inadmissível. Ou seja, o Poder Constituído a esterilizar, por 

inapetência legislativa, o Poder Constituinte, numa matéria 

emblemática, numa matéria decisiva, de primeiríssima grandeza e 

estatura constitucional, que é esse domínio dos direitos e liberdades 

fundamentais.101 

Em sentido semelhante, o voto do ministro Gilmar Mendes, proferido no mesmo 

julgamento, transcrito a seguir:  

Ao desenvolver mecanismos para a apreciação dessa proposta 

constitucional para a omissão legislativa, creio não ser possível 

argumentar pela impossibilidade de se proceder a uma interpretação 

ampliativa do texto constitucional nesta seara, pois é certo que, antes 

                                                           
100 O MI 670 foi impetrado pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo 

–SINDPOL e buscava garantir o direito de greve dos servidores públicos previsto no art. 37, VII, da 

Constituição Federal. O MI 708, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 

Município de João Pessoa –SINTEM e o MI 712, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do 

Poder Judiciário do Estado do Pará –SINJEP, versam sobre o mesmo objeto. 

101 BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO. Voto do Ministro Carlos Ayres Britto no MI 

670. Revista trimestral de jurisprudência. Volume 207, número 1, 2009. Pg. 78. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/207_1.pdf>, Acessado no dia 8 de maio de 

2017.  

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/207_1.pdf
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de se cogitar de uma interpretação restritiva ou ampliativa da 

Constituição, é dever do intérprete verificar se, mediante fórmulas 

pretensamente alternativas não se está a afrontar qualquer opção 

constituinte, mas, muito pelo contrário, se está a engedrar esforços em 

busca de uma maior efetividade da Constituição como um todo”102.  

Logo, conforme exemplificado acima, a Corte se convenceu que, para garantir a 

efetividade da constituição, seria necessário coverter o mandado de injunção em um remédio 

útil. Para tanto, o judiciário teria a incumbência de proferir uma norma jurídica, estabelecendo 

os critérios necessários para que a vontade do constituinte fosse resguardada. 

Com isso, ao julgar o MI 670, 708 e 712 procedentes, o Supremo garantiu um 

resultado prático equivalente à tutela específica da obrigação de fazer. Aplicou-se aos 

servidores públicos o mesmo regime adotado pelos trabalhadores celetistas (Lei nº 7.783 de 

1989), suprindo o vácuo normativo ante a mora legislativa103.  

Fixada a premissa de que o Judiciário pode criar uma norma jurídica, passou-se à 

análise sobre a abrangência da decisão. A primeira hipótese é de que a criação normativa se 

aplicaria apenas às partes do processo (efeito inter partes) a segunda é de que abarcaria todos 

aqueles que se encontrassem em condições idênticas aos dos impetrantes do mandado de 

injunção (efeitos erga omnes).  

No caso dos MI 670, 708 e 712 o STF estabeleceu eficácia erga omnes ao julgado. 

Assim, os efeitos da decisão deveriam abarcar todos os servidores públicos, se projetando por 

tempo indeterminado até que sobreviesse  legislação específica exigida pela Constituição 

sobre a matéria104. 

A referida decisão, porém, despertou forte debate entre os então ministros da Corte. 

Muitos argumentaram no sentido de que não caberia ao judiciário formular decisões 

normativas abstratas, que abrangeriam um número indeterminado de indivíduos. Para os 

adeptos desta corrente, isso representaria uma afronta ao Princípio da separação dos Poderes, 

uma vez que ao Judiciário caberia, apenas, resolver problemas concretos postos à sua 

apreciação. 

A seguir, o voto divergente do min. Ricardo Lewandowski, adepto da corrente 

concretista individual:  

                                                           
102 Op.cit. pg. 38.  
103 QUINTAS, Fábio Lima. Mandado de Injunção no Supremo Tribunal Federal. Editora Saraiva, 2016 

Pg. 221 . 
104 Ibid., pg. 222  
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Embora comungue da preocupação de que é preciso dar efetividade às 

normas constitucionais, sobretudo àquelas que consubstanciam direitos 

fundamentais, estou convencido de que o Judiciário não pode ocupar o lugar 

do Poder ao qual o constituinte, intérprete primeiro da vontade soberana do 

povo, outorgou a sublime função de legislar. (...) penso que a solução ideal 

para o caso sob análise deve passar pela autolimitação do Judiciário no que 

concerne às esferas de atuação dos demais Poderes, sem que este abdique da 

transcendental competência que a Constituição lhe confere de dar concreção 

aos direitos e garantias fundamentais, qualquer que seja a natureza da norma 

que os abrigue quanto à respectiva eficácia. (...) conheço do Mandado de 

Injunção, concedendo a ordem em parte para garantir o exercício do direito 

de greve aos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, assegurada por 

estes a prestação dos serviços inadiáveis, devendo o Governo do Estado 

abster-se de adotar medidas que inviabilizem ou limitem esse direito, tais 

como o corte de ponto dos servidores ou a imposição de multa pecuniária.105 

 

Apesar da divergência, o voto do min. Relator Gilmar Mendes restou vitorioso, 

permitindo a aplicação das Leis nº 7.701/1988 e 7.783/1989 a todos os casos que envolvam a 

interpretação do direito de greve aos servidores públicos.  

Contudo,  é imperiosos ressaltar que a referida decisão trata-se de caso atípico. Nos 

demais julgados, o Tribunal entendeu que a abrangência das decisões deveria ser restrita às 

partes constituintes do processo, não sendo aplicáveis aos indivíduos externos, ainda em 

situações de equivalência legal.  

Esse entendimento foi adotado, conforme visto, no julgamento dos MI’s 721 e 758, 

que versavam sobre a regulamentação do direito à aposentadoria especial dos servidores 

públicos. No referido julgado a aplicação Regime Geral de Previdência Social seria concedida 

apenas às partes impetrantes, tendo eficácia inter partes.  

Caso outros indivíduos em situação semelhante quisessem usufruir do benefício, 

precisariam impetrar novo mandado de injunção  O relator do caso, min. Marco Aurélio 

Mello, sintetizou em seu voto que a decisão valerá “para o caso concreto e de forma 

temporária, até a vinda da lei complementar prevista”106.  

Por fim, ao analisar os MI’s 943, 1010, 1074 e 1090, que versavam sobre a 

                                                           
105BRASIL, Supremo Tribunal Federal do.  Voto do Min. Ricardo Lewandowski no MI 670. DJe 

nº206, publicado no dia 31/10/2008. Disponível em 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=558549>, pag. 80, acessado no 

dia 8 de maio de 2017.  

106 BRASIL. Supremo Tribunal Federal do. Voto do Min. Marco Aurélio Mello no MI 721/DF, DJe nº 

162, publicação 30/11/2007. Disponível em 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=497390> pg. 08, acessado no 

dia 8 de maio de 2017.  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=497390
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regulamentação do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço (art 7º, inciso XXI, da 

CRFB/88) o Tribunal sinalizou que iria fixar regras para que o referido direito fosse 

exercido107. Contudo, antes do fim do julgamento o Congresso Nacional se antecipou e editou 

a Lei nº 12.506 que versa sobre o tema.  

Em  síntese, pode-se afirmar que o Supremo Tribunal, a princípio, adotava um 

posicionamento mais conservador, sendo adepto da corrente não concretista. Após uma 

evolução lenta e gradual, a mudança do entendimento da Corte ocorreu em 2007, quando o 

Tribunal formulou decisões normativas com o intuito de resguardar os direitos dos 

impetrantes e garantir a efetividade da Constituição. A abrangência dos efeitos do remédio vai 

depender do caso concreto, embora haja uma substancial preferência da Corte em proferir 

decisões que se restrinjam às partes impetrantes.  

5.3 O Princípio da Separação de Poderes e o Mandado de Injunção: 

uma análise crítica.   

Como visto anteriormente, a evolução do mandado de injunção pode ser dividido em 

dois momentos: a) o momento pré 2007, quando o Tribunal adotava a corrente não 

concretista; e b) pós 2007, quando se acolheu a corrente concretista.  

No primeiro momento o pretório excelso se recusou a exercer competência normativa 

em sede de mandado de injunção, prevalecendo a orientação  assentada no julgamento do MI 

n. 107-3/DF que praticamente equiparou os efeitos do remédio aos da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão.  

Da análise dessa decisão, resta claro que houve, por parte dos então ministros, 

evidente preocupação quanto à preservação do núcleo essencial do Princípio da separação dos 

Poderes (art. 2º da CFRB/88).  O principal motivo para que o Tribunal limitasse seu poder 

normativo foi o temor de interferir na esfera de competência de outro Poder.  

Naquela concepção, a função política era totalmente estranha ao Judiciário, devendo 

ser exercida apenas pelo Legislativo e pelo Executivo. Luiz Werneck Viana, a respeito, afirma 

que o judiciário brasileiro tinha, nos primeiros anos após a promulgação da Constituição de 

1988, uma postura de cautela em relação aos limites do princípio da separação de Poderes108. 

                                                           
107 QUINTAS, Fábio Lima. Op. Cit., Pg. 221. 
108 VIANNA, Luiz Werneck. Et all. “A judicialização da Política e das Relações Sociais no Brasil” 

Rio de Janeiro, Revan, 1999. pg. 42. 
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Cabe questionar, contudo, a quem interessa uma concepção tão engessada do referido 

princípio. Mostra-se incabível, nos dias atuais, compreender a doutrina da separação dos 

poderes conforme delineado por Montesquieu no século XVIII.     

Não se nega, no presente estudo, que o parlamento democraticamente eleito é o lócus 

mais apropriado para a elaboração de leis, uma vez que seus membros foram 

democraticamente eleitos. Contudo, é inegável que o “parlamento pode falhar e ser opressor e 

de que a lei é insuficiente para assegurar a proteção dos direitos fundamentais em todas as 

circunstâncias”109. 

Portanto, uma concepção não tão estanque do Princípio da separação dos Poderes se 

mostrou imperiosa para que os cidadãos tivessem acesso aos seus direitos constitucionais. Ao 

estudar o tema, Conrado Hubner Mendes afirma que: 

A constituição, como regra escrita, é um roteiro que não regula estritamente 

a separação dos Poderes.  Assim sendo, não pode escapar dos fluxos e 

influxos e dos exercícios de tentativa e erro pelos quais cada Poder demarca 

seu terreno. Ele atinge seu equilibrio periódico, sempre sujeito a 

recalibrações.  Não é possível regular constitucionalmente o momento em 

que um ou outro Poder terá maior legitimidade para tomar grandes 

decisões110 

Apesar disso, o STF, à época, preferiu adotar uma concepção ortodoxa111, ainda que 

estivesse a analisar uma Constituição típica de Estado Social.  Paulo Bonavides, a respeito do 

tema, leciona o seguinte: 

A constituição de 1988 é basicamente em muitas de suas dimensões 

essenciais uma Constituição do Estado Social. Portanto, os problemas 

constitucionais referentes a relações entre poderes e exercício de direitos 

subjetivos têm que ser examinadas e resolvidas à luz dos conceitos derivados 

daquela modalidade de ordenamento. Uma coisa é a Constituição do Estado 

Liberal, outra a Constituição do Estado Social. A primeira é uma 

Constituição antigoverno e anti-Estado; a segunda uma Constituição de 

valores refratários ao individualismo no Direito e ao absolutismo no 

Poder”112.   

Conforme delineado anteriormente, Bonavides acredita que não se pode mais 

interpretar o Princípio da separação dos Poderes apenas sob o enfoque de contenção de poder 

e autolimitação do Estado. Hoje em dia é imperioso fazer uma análise do referido princípio 

                                                           
109 QUINTAS, Fábio Lima. Op.Cit., Pg. 80  
110 MENDES, Conrado Hubner. "Neither Dialogue Nor Last Word – Deliberative Separation of 

Powers 3", Legisprudence, Vol. 5, No. 1, pp. 1-40, 2011 Website: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1911852 – livre tradução.  
111 VIANNA, Luiz Werneck. Et all. Idem. pg. 42.  
112 BONAVIDES, PAULO. Op. Cit. Pg. 371. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1911852
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partindo do ponto de vista da concretização dos direitos fundamentais.  

Em um Estado-Provedor com constituição analítica como a do Brasil, é fundamental 

que os Poderes Executivo e Legislativo ajam de forma eficaz caso queiram garantir aos 

cidadãos seus direitos. Contudo, conforme apontado por Farejohn, cada vez mais a inércia 

destes órgãos tem aberto margens para o descontentamento da população, o que acaba 

invocando a judicialização113.  

Nesse sentido, Marcos Faro de Castro aponta que o Judiciário só se manifesta 

politicamente quando os outros Poderes se mostram ineficazes e inoperantes, deixando o 

cidadão a sua própria sorte. Para o autor, é exatamente no momento de dar efetividade aos 

objetivos do Estado Social, das previsões constitucionais gerais e das regras programáticas 

positivas, que o Judiciário deve agir114.  

Algumas críticas são dirigidas a este raciocínio. Entre elas a de que, como cabe ao 

Supremo Tribunal Federal interpretar as normas em aberto da Constituição, este órgão acaba 

por impor aos demais Poderes a obediência à uma Constituição por ele interpretada115.  

Postas as devidas considerações, no presente estudo defende-se que a postura adotada 

pelo STF nas decisões em sede mandado de injunção pré-2007 foi demasiadamente 

conservadora. Percebe-se que, apesar da Corte no julgamento do MI 107 ter “reconhecido” a 

natureza mandamental do remédio, a própria lhe retirou a eficácia ao declarar que cabia ao 

Judiciário apenas notificar o órgão omisso acerca de sua inércia em regulamentar os direitos 

constitucionais.  

Nas palavras de José Afonso da Silva, citado por Lima Quintas, “a interpretação do 

Supremo Tribunal Federal tolheu essa função que lhe dava razão de existir [de regulamentar o 

direito ou prerrogativa constitucional], para considerá-lo mero meio de obtenção de 

declaração da inconstitucionalidade por omissão”116.  

Com passar dos anos o STF afrouxou seu posicionamento quanto aos efeitos do 

                                                           
113 FEREJOHN, John Op.Cit., Pg. 48. 
114 CASTRO, Marcus Faro de. “O Supremo Tribunal Federal e a Judicialização da Política”, Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, 1997, vol.12, n°. 34, p.147-156. 

115 CORRÊA, Karine Lyra. O Princípio da Separação de Poderes e os efeitos do Mandado de Injunção: 

a evolução do entendimento do Supremo Tribunal Federal. 173.  Dissertação (Mestrado em Ciências 

Políticas) – Instituto de Ciência Política, Universidade de Brasília. Brasília-DF, 2011, pg. 154.  
116 QUINTAS, Fábio Lima. A efetividade do mandado de injunção: retrospecto e perspectivas: 

<http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/572/Direito%20Publico%20n20200

8_Fabio%20Lima%20Quintas.pdf?sequence=1&isAllowed=y> – acessado no dia 9 de maio de 2017 

http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/572/Direito%20Publico%20n202008_Fabio%20Lima%20Quintas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/572/Direito%20Publico%20n202008_Fabio%20Lima%20Quintas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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mandado de injunção. Embora não tenha instantaneamente fornecido uma norma jurídica ou 

tomado decisões políticas, no julgamento dos MI 283 e do MI 232 a Corte ministrou 

suprimento normativo ao caso concreto, viabilizando o exercício do direito constitucional 

obstado pela omissão legislativa117. Tal postura, apesar de representar uma evolução discreta, 

já sinalizava que a Tribunal estavas às vésperas de dar uma guinada jurisprudencial em 

relação a sua interferência na esfera política.  

A reviravolta ocorreu em 2007 com o julgamento dos  mandados de injunção que 

versavam sobre o direito de greve e aposentadoria especial dos servidores públicos. O 

Supremo, ao mudar de posicionamento, compreendeu que a uma visão ortodoxa do princípio 

de separação dos poderes não poderia mais ser suportada ante as novas demandas da 

sociedade. Dessa maneira, se alinhou pensamento de Bonavides de que “em nossos dias é um 

princípio [da separação dos poderes] decadente na técnica do constitucionalismo. Decadente 

em virtude das contradições e da incompatibilidade [...] da posição que se deve colocar o 

Estado para proteger eficazmente a liberdade do indivíduo e sua personalidade”118.  

O min. Gilmar Mendes, ao votar o MI 670, reconheceu as peculiaridades impostas 

pelo Estado Social119. Em seu voto ele cita os ensinamentos de Rui Medeiros sobre o novo 

papel das Cortes Constitucionais nos tempos modernos. De acordo com este autor: 

A atribuição de uma função positiva ao juiz constitucional harmoniza-se, 

desde logo, com a tendência hodierna para a acentuação da importância e da 

criatividade da função jurisdicional: as decisões modificativas integram-se, 

coerentemente, no movimento de valorização do momento jurisprudencial 

do direito. O alargamento dos poderes normativos do Tribunal 

Constitucional constitui, outrossim, uma resposta à crise das instituições 

democráticas.  

Continua: 

Se na época liberal bastava cassar a lei, no período do Estado Social, em que 

se reconhece que a própria omissão de medidas soberanas pode pôr em causa 

o ordenamento constitucional, torna-se necessário a intervenção ativa do 

Tribunal Constitucional. 120 

Assim, o min. Gilmar Mendes, ao julgar o caso, recomendou a adoção de sentença 

                                                           
117 RAMOS, Elival da Silva. Mandado de injunção e separação de poderes. Cadernos Jurídicos, São 

Paulo, ano 16, nº 40, p. 36, Abril-Junho/2015 
118 BONAVIDES, PAULO. 2007. Op.Cit., pg. 86.  
119 MENDES, Gilmar Ferreira; GONET BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de Direito Constitucional. 

11ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva 2016. Pg. 1774  
120 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade, 493-494, apud  MENDES, Gilmar Ferreira; 

GONET BRANDO, Paulo Gustavo. Op. Cit.  
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normativa de perfil aditivo, o que foi acatado pela corte. Para tanto, argumentou que havia a 

necessidade de uma solução obrigatória sob perspectiva constitucional, já que não cabe ao 

legislador optar sobre regulamentar o direito de greve dos servidores, podendo, apenas, dispor 

sobre a adequada configuração de sua disciplina121. Proposta semelhante foi adotada nos MI’s 

712 e 708.  

Muito se discutiu, na doutrina, a respeito do referido julgado. Conforme visto 

anteriormente, o Supremo não só formulou uma sentença aditiva para suprir a omissão 

legislativa, como conferiu efeitos erga omnes à decisão.  

Para autores como Alexandre de Moraes, tal postura configurou típico ativismo 

judicial122. Ele alega que não é função do Judiciário regular abstratamente a Constituição 

Federal, dando à suas decisões em sede de mandado de injunção efeito erga omnes. Contudo, 

o autor também defende que o art.5º, LXXI, que prevê o referido remédio, é plenamente 

conciliável com o art. 2º da CRFB/88, que institui o princípio da separação de poderes.  

Para Moraes, o Poder Judiciário, no exercício de suas funções jurisdicionais deverá 

evitar ameaças ou lesões à direitos constitucionais decorrentes de omissão do órgão 

competente. Com isso, deverá declarar a existência da omissão com a finalidade de permitir 

que o prejudicado usufrua da norma constitucional, nos moldes previstos na decisão, enquanto 

a omissão não for sanada123.    

Em sentido semelhante, Elival da Silva Ramos acredita que a melhor interpretação 

dada ao artigo que prevê o mandado de injunção é aquela que confere efeitos inter partes à 

seus efeitos. Contudo, reconhece que a interpretação assumida pela Corte Superior na 

apreciação dos três mandados de injunção sobre a greve dos servidores públicos não é 

contrária à textualidade do Texto Maior e encontra amparo no elemento sistemático (o 

princípio da máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais –art. 5º, § 1º, da CF)124.   

Apesar disso, o jurista constata que tal concepção é menos favorável ao Princípio da 

separação dos Poderes do que a corrente concretista individual, embora não possa ser refutada 

                                                           
121 MENDES, Gilmar Ferreira; GONET BRANCO, Paulo Gustavo Op. Cit Pg. 1774 
122 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 30ª. Pg. 185 Ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
123 Ibid., pg. 188  
124 RAMOS, Elival da Silva. Mandado de injunção e separação de poderes. Cadernos Jurídicos da 

Escola Paulista da Magistratura. Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 16, nº 40, p. 38, Abril-Junho/2015 
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por incidir em ativismo judicial125.  

Não custa lembrar que no ano de 2007 também foram julgados os MI’s 721 e 758, 

relativos à aposentadoria especial dos servidores públicos. Conforme visto, a Corte produziu 

sentença normativa, mas restringiu seus efeitos às partes. A doutrina, em sua vasta maioria, 

concorda que a posição concretista individual não apresentar maiores riscos ao princípio da 

separação de poderes, conforme exposto por Silva Ramos: 

Essa novação jurisprudencial, de há muito postulada pela doutrina, parece-

me acertada por ao menos três motivos: em primeiro lugar, ajusta-se melhor 

ao princípio da força normativa da Constituição e ao subprincípio da máxima 

efetividade dos direitos fundamentais; em segundo lugar, proporciona mais 

adequada sistematização da matéria atinente ao combate da omissão 

inconstitucional, pois não há de existir dois instrumentos que o façam com 

os mesmos efeitos práticos; finalmente, também em atenção ao elemento 

sistemático, visto sob outro ângulo, a efetivação, em concreto, de direitos 

fundamentais sediados em normas carentes de regulação infraconstitucional, 

resulta em se adensar o sentido da norma do § 1º, do artigo 5º, da 

Constituição126.  

.  
Assim percebe-se que, apesar de ainda haver divergência doutrinária acerca da 

compatibilidade do efeito erga omnes da decisão em sede de MI com o princípio da separação 

de podres, grande parte da doutrina e da jurisprudência  já se posicionou a favor da corrente 

concretista.  

Com isso, percebe-se que o Supremo evoluiu seu pensamento jurisprudencial acerca 

do  Princípio da separação dos Poderes para adequá-lo às novas exigências modernas, algo 

que deve ser aplaudido. Como salienta Lima Quintas 

O princípio da separação de Poderes foi técnica engendrada pelo Estado 

Moderno para a proteção do cidadão. Nessa linha, não é lícito ver, no 

princípio, um fim em si mesmo, nem mero instrumento de proteção do 

Estado (pois ele serve como proteção ao cidadão e à sociedade). [...] o 

processo deve propiciar a quem tem um direito, na medida do que for 

praticamente possível tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem o direito 

de receber127 

O legislador, ao editar a Lei nº 13.300/16 que regulariza o mandado de injunção, 

mostrou-se a par dos novos contornos jurisprudenciais e doutrinários acerca da matéria, algo 

que será melhor delineado a seguir.  

                                                           
125 Idem.  
126 Ibidem.   
127 Apud QUINTAS, Fábio Lima. A efetividade do mandado de injunção: retrospecto e perspectivas: 

Disponível em 

<http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/572/Direito%20Publico%20n20200

8_Fabio%20Lima%20Quintas.pdf?sequence=1&isAllowed=y> – acessado no dia 10 de maio de 2017 

http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/572/Direito%20Publico%20n202008_Fabio%20Lima%20Quintas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/572/Direito%20Publico%20n202008_Fabio%20Lima%20Quintas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5.4 O atual posicionamento da Corte & sua influência na Lei nº 

13.300/2016.   

  Desde 1988 diversas propostas de regulamentação do mandado de injunção foram 

apresentadas ao Congresso Nacional.  Apesar disso, somente em 2016 que a lei acerca do 

tema foi editada. Antes disso, o mandado de injunção adotava o rito do mandado de 

segurança, tendo seus contornos delineados de acordo com a jurisprudência.  

Apesar dos tribunais já terem discorrido sobre o tema, um pronunciamento do 

legislativo era imperioso para que se afastasse as críticas relativas ao ativismo judicial da 

Corte. De acordo com Elival da Silva Ramos 128, a melhor alternativa seria aperfeiçoar a 

matriz constitucional. Assim, seria inserido um parágrafo após o § 1º, artigo 5º, da Lei Maior,  

declarando que a eficácia imediata ali prevista importaria na edição de provimento normativo 

precário e de efeitos concretos, permitindo que os impetrantes usufruíssem de seus direitos.  

Porém, essa não foi o caminho adotado pelo legislador, que preferiu editar uma norma 

infraconstitucional acerca do tema. Assim foi concebido o Projeto de Lei n. 6.128/09, que 

mais tarde se transformaria na Lei n. 13.300/16. Percebe-se que os legisladores, ao redigirem 

o referido dispositivo, decidiram manter o entendimento jurisprudencial acerca dos efeitos do 

mandado de injunção.  

Dessa maneira, optaram pela adoção da corrente concretista intermediária. Destarte, o 

primeiro passo a ser dado é a declaração da mora legislativa e a fixação de um prazo para que 

este vício seja sanado. Após, caso o legislador se mantenha inerte, o tribunal deverá 

estabelecer as condições para que os direitos reivindicados sejam exercidos (art.8º, I e II da 

Lei nº 13.300/16) 

 O artigo 9º, caput, da Lei nº 13.300/16 consagra, como regra, a eficácia subjetiva inter 

partes dessas decisões, acolhendo a orientação sufragada no MI n. 721. Contudo, também há 

a previsão de que, para garantir a economia processual e acompanhar a atual tendência de 

ampliação da competência decisória dos ministros, os efeitos poderão ser estendidos aos casos 

análogos por decisão monocrática do relator (art. 9º, §2º).    

Na mesa linha, a depender da natureza do direito a ser tutelado, há a possibilidade de 

                                                           
128 RAMOS, Elival da Silva. Mandado de injunção e separação de poderes. Cadernos Jurídicos da 

Escola Paulista da Magistratura. Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 16, nº 40, p. 40, Abril-Junho/2015 
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se garantir efeitos erga omnes a certas decisões, quando isso for inerente ou indispensável ao 

exercício do direito, liberdade ou prerrogativa objeto da impetração (artigo 9º, parágrafo 1º). 

Sem sombras de dúvidas essas previsões são as mais polêmicas, tendo despertado uma 

série de discussões na doutrina. Isso se deve ao fato de que o mandado de injunção é um 

remédio subjetivo, logo, via de regra, suas decisões só deveriam abarcar as partes 

constituintes do processo.  

André Rufino do Vale, ao analisar a questão, afirma que as decisões em MI tem dois 

componentes primordiais: a) o estabelecimento de parâmetros normativos que garantirão o 

usufruto do direito no caso concreto – seja através de interpretação conforme com efeitos 

aditivos nos casos de omissão parcial ou por aplicação temporária de norma análoga nos casos 

de omissão total; e b)  a comunicação da decisão ao órgão ou autoridade impetrada, para que 

este possa adotar os procedimentos cabíveis para sanar a omissão com efeitos abstratos e erga 

omnes129. 

Contudo, o legislador concedeu ao judiciário o poder de estender os efeitos do 

mandado de injunção, que passarão a ter eficácia ultra partes quando: a) o objeto do mandado 

de injunção coletivo impetrado for a regulamentação de direito difuso; b) o pedido formulado 

no mandado de injunção coletivo for a regulamentação de direito coletivo; e c) na decisão 

firmada pelo STF em MI, individual ou coletivo, a norma formulada para o caso concreto for 

generalizável o suficiente para atingir, de modo indistinto e indeterminado, todos os casos 

análogos130.  

Cabe destacar que os direitos difusos e coletivos, apesar de previstos na Constituição 

em artigo que versa sobre as competências do Ministério Público (art. 129, III), só receberam 

definição objetiva com o advento do Código de Defesa do Consumidor. Este dispositivo, ao 

concretizar os princípios e regras constitucionais, definiu como direitos difusos os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 

ligadas por circunstâncias de fato (art. 81, I, CDC). Por sua vez, os direitos coletivos são 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 (art. 81, II, 

                                                           

129 VALE, André Rufino do. Até que enfim, uma lei para o Mandado de Injunção. Revista Consultor 

Jurídico, 30 de julho de 2016, 8h05 – site acessado no dia 13 de junho de 2017.  

 
130 Idem.  
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CDC).  

Percebe-se que os direitos acima expostos são protegidos através do mandado de 

injunção coletivo que, de acordo com o art. 12, parágrafo único, da Lei nº 13.100/16, visa 

proteger os direitos pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas 

ou determinada por grupo, classe ou categoria. 

O legislador, ao fazer as devidas considerações, agiu de maneira acertada. No caso em 

que o mandado de injunção tutela direitos difusos é inconcebível falar-se de eficácia 

interpartes, uma vez que os efetivos titulares do direito são  indetermináveis (nesse caso o 

Ministério Público, p.e, adentra como substituto processual no polo ativo).  

No caso de direitos coletivos, apesar de haver titulares determinados, há uma 

tendência de que os casos análogos também sejam afetados pela norma formulada para o 

caso131. Nesse sentido, a decisão que conferiu a eficácia erga omnes no caso de greve dos 

servidores públicos.  

A mais, de acordo com o art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016, os efeitos da decisão em 

sede de mandado de injunção também poderão ser ampliados quando houver casos análogos 

(seja no mandado de injunção individual ou coletivo). Tal previsão é a consolidação do 

entendimento jurisprudencial adotado pelo STF  ao julgar o mandado de injunção relativo ao 

direito de aposentadoria especial dos servidores públicos132.  

Em discurso proferido na cerimônia de sanção da Lei nº 13.300/2016,  ministro Teori 

Zavascki fez as seguintes considerações acerca da novação legislativa:  

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, efeito esse que, aliás, também decorre e é imposto 

pelo princípio da isonomia, inerente e inafastável aos atos de natureza 

normativa.133 

                                                           
131 Ibidem.  
132 Ibidem.  
133 Discurso proferido pelo Ministro Teori Zavascki disponível no site  

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/MANDADODEINJUNCAOsancao.pdf> 

acessado no dia 15 de maio de 2017.  

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/MANDADODEINJUNCAOsancao.pdf
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 A natureza prospectiva da decisão, assunto polêmico na doutrina, foi encarada de 

maneira ideal pelo legislador, que promoveu uma conciliação entre as funções legislativa e 

jurisdicional, estimulando o diálogo institucional. Percebe-se isso ao analisar o art. 8º, que a) 

autoriza o Judiciário a estabelecer um prazo para que o legislador sane a omissão 

inconstitucional; e b) cria as condições necessárias para que o indivíduo possa exercer seu 

direito ou consiga promover ação própria visando exercê-los caso a mora não seja suprida no 

prazo determinado.  

Ademais, o art. 9º também afirma que as decisões só terão eficácia até o advento da 

norma regulamentadora, permitindo que o legislador não tenha sua voz silenciada. Em 

idêntico sentido encontra-se e o art. 11, que garante efeitos ex-nunc para os sujeitos do 

processo, salvo no caso em que a lei editada pelo Congresso posteriormente forem mais 

benéficas às partes.  

Com isso, pode-se concluir que a Lei 13.300 não inovou muito, apenas sedimentou 

aquilo que já era compreendido pela jurisprudência. Apesar disso, sua criação foi de suma 

importância para assentar o estatuto do mandado de injunção e deixar claro quais são os 

efeitos de suas decisões. Percebe-se que ao editar um ato normativo sobre o tema, o 

Legislador conferiu legitimidade democrática às decisões normativas proferidas pelo Poder 

Judiciário, afastando eventuais críticas relativas à sua  postura mais intervencionista.  

Assim, a elaboração da Lei do Mandado de Injunção deve ser comemorada, uma vez 

que permitiu a construção de um processo constitucional mais bem delineado ao mesmo 

tempo em que concedeu aos cidadãos o acesso à  Justiça e a concretização das normas 

constitucionais.  

6. Conclusão 

O presente trabalho realizou uma análise sobre o mandado de injunção à luz do 

Princípio da separação dos Poderes, acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal acerca do instituto ao longo dos anos. Depreendeu-se que o mandado de injunção, 

previsto pelo art. 5º, LXXI da CRFB/988,  tem como intuito regulamentar normas de eficácia 

limitada, viabilizando o exercício de direitos e liberdades constitucionais ante a inércia do 

Poder competente.  

Conforme exposto, o Judiciário, em um primeiro momento, adotou a corrente não 

concretista, restringindo os efeitos do instrumento ao mero reconhecimento da mora 
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legislativa. Resta explicito pela análise dos documentos estudados que esse posicionamento se 

deu graças a uma concepção demasiadamente rígida e ortodoxa do Princípio da separação dos 

Poderes, no qual o Judiciário deveria se limitar à aplicação da norma. 

Tal entendimento mostra-se ultrapassado e apresenta-se como um dos pontos cardeais 

das reflexões sobre a crise constitucional vigente no Brasil.  Conclui-se isso partindo do 

pressuposto que a Constituição de 1988 é abundante em garantias vagas, abstratas e genéricas 

que quase sempre necessitam de uma legislação complementar ordinária para que gere efeitos.  

O dever de criar a referida legislação complementar recai sobre aqueles que foram 

democraticamente eleitos para representar os anseios da sociedade, em termos diretos, sobre o 

Legislativo. Apesar disso, resta evidente que este Poder nem sempre faz o que deve, deixando 

inúmeros indivíduos sem acesso às suas garantias. 

Nesse contexto, resta necessário uma interpretação mais aberta do Princípio da 

separação de Poderes, que se adapte ao atual momento de crescimento do judiciário. 

Conforme visto, o fenômeno na judicialização é mundial, tendo sido impulsionado pela 

ineficácia do Legislativo que, apesar de editar inúmeras normas, o faz de maneira precária.  

Insta salientar, segundo exposto ao longo do texto, que com a queda do Estado Liberal 

o foco dos estudos constitucionais se deslocou da parte organizacional da Lei Máxima – 

separação de poderes e distribuição de competências - para a parte referente ao estudo dos 

direitos fundamentais. Assim, as correntes mais conservadoras, influenciadas pelo 

constitucionalismo francês, mostraram-se em descompasse com o atual momento que se 

assenta a Constituição, pautada nas expectativas da cidadania postulante.  

Assim sendo, defende-se que a posição adotada antes 2007 não era adequada, uma vez 

que esvaziava os efeitos do mandado de injunção e permitia que o Judiciário não garantisse a 

eficácia das normas constitucionais.  

Contudo, tal entendimento foi alterado quando o ministro Gilmar Mendes proferiu seu 

voto condutor em 2007. A justificativa encontrada pelo ministro para legitimar a atuação do 

STF como legislador positivo foi a de que, em um Estado Provedor, o Judiciário atua para 

implementar as políticas que os demais Poderes deixaram de concretizar.  

O novo entendimento da Corte, que foi positivado com a edição da Lei nº 13.300, é 

consoante com o atual momento constitucional, que se pauta na garantia dos direitos 

fundamentais. Resta salientar, por fim, que o presente estudo não defende uma postura 
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intervencionista irrestrita do Judiciário, apenas uma que viabilize o exercício dos direitos 

constitucionais dos indivíduos.  Não se defende aqui que um magistrado pode ocupar o lugar 

de um representante democraticamente eleito, criando normas abstratas que se sobreponham 

às normas do legislativo.  

Advoga-se que o atual posicionamento da corte está a par do atual momento 

constitucional: o juiz, ao criar uma norma para o caso concreto134, realiza a prestação 

jurisdicional pretendida pela parte, dando efetividade ao texto constitucional. No momento 

que uma norma superveniente for editada pelo legislativo, a norma emanada pelo Judiciário é 

substituída135, garantindo uma balança ideal entre o Princípio da separação dos Poderes e a 

força normativa da constituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Conforme visto ao longo do estudo, o art. 9º, §1º e §2º da Lei nº 13.300/16 permite que os efeitos 

da decisão ultrapassem as partes quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, 

assim como a sentença transitada em j ulgada poderá ser estendida à casos análogos. como houver 

outros casos análogos ao caso. 
135 O art. 11 da Lei nº 13.300/16  afirma que a norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos 

ex nunc. 
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