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RESUMO 
 

 

O objeto do trabalho é analisar, pormenorizadamente, o Projeto de Lei nº 

6.002/1990 e apensos, que pretendem disciplinar o processo e julgamento do mandado de 

injunção individual e coletivo. A abordagem e o desenvolvimento da pesquisa serão 

realizados no contexto da judicialização da política ou do ativismo judicial, questionando-se 

qual será a efetividade dos limites/parâmetros impostos ao Supremo Tribunal Federal, acaso o 

Projeto de Lei nº 6.002/1990 e apensos, se transformem em norma jurídica. Tem-se como 

hipótese compreender se o pretenso disciplinamento limitará o ativismo judicial que retira o 

protagonismo do Poder Legislativo e o seu papel preponderante de poder legiferante. Os 

objetivos específicos da pesquisa são examinar a extensão e os efeitos das decisões do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento de alguns mandados de injunção; avaliar se a 

conduta omissiva do Poder Legislativo causa prejuízos à sua própria imagem e se essa 

omissão inviabiliza o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas constitucionais. A 

metodologia do trabalho será balizada na análise sistemática dos Mandados de Injunção 

números 107/1989-DF, 631/2000-MS, 670/2002-ES, 708/2004-DF, 712/2004-PA, 721/2005-

DF, 758/2007-DF, 786/2007-DF e 795/2007-DF; na análise do Projeto de Lei nº 6.002/1990 e 

apensos; na Constituição Federal. O trabalho terá como principais referenciais teóricos e 

conceituais fontes e bibliografia apropriadas, a exemplo dos doutrinadores Alexandre de 

Moraes, Cândido Rangel Dinamarco, José Afonso da Silva, José Joaquim Gomes Canotilho, 

Luís Roberto Barroso e Manoel Gonçalves Ferreira Filho. 

 

Palavras-chave: Ativismo judicial. Disciplinamento. Judicialização. Mandado de injunção. 

Poder Legislativo. Projeto de lei. Supremo Tribunal Federal. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The object of the labor is to analyze in detail the Law Project nº 6.002/1990 

and annexes, wishing to make the process of disciplining and judgment of injunction 

individual and collective. The approach and the development research will be performed in 

the context of the legalization of political or judicial activism, wondering what will be the 

effectiveness of the limits / parameters imposed by the Supreme Court, chance Law Project nº 

6.002/1990 and annexes, become legal norms.  

It has been hypothesized understand whether the alleged disciplining will limit 

the judicial activism that takes the role of the legislative power and it’s leading role in 

legislation. The specific objectives of the research are to examine the extent and effects of the 

decisions of the Supreme Court in the trial of some an injunction; rate whether the conduct of 

the Legislative omission causes damage to its own image and this omission precludes the 

exercise of rights, freedoms and constitutional prerogatives. The methodology of the work 

will be marked out on the systematic analysis of Injunction Warrants  numbers 107/1989-DF, 

631/2000-MS, 670/2002-ES, 708/2004-DF, 712/2004-PA, 721/2005-DF, 758/2007-DF, 

786/2007-DF and 795/2007-DF; in the analysis Law Project nº 6.002/1990 and annexes;  in 

the Federal Constitution. The job will have as major theoretical and conceptual sources and 

bibliography proper, like the scholars Alexandre de Moraes, Cândido Dinamarco Rangel, José 

Afonso da Silva, José Joaquim Gomes Canotilho, Luis Roberto Barroso and Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho. 

  

Keywords: Judicial activism. Disciplining. Judicialization. Injunction. Legislative Power. 

Project of Law. Supreme Court. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Cumpre ressaltar, inicialmente, para facilitar o entendimento do leitor, que, no 

decorrer deste trabalho, sempre que houver a necessidade de fazer referência aos termos 

“norma regulamentadora” e/ou “regulamentação” da Constituição Federal ou de seus 

dispositivos, serão utilizados os termos “norma complementadora” e/ou “complementação”.  

Para uma correta compreensão da diferença de significados dos referidos 

termos, vem à colação o ensinamento:  

antes de tudo, é necessário fixar o sentido da expressão ‘norma 
regulamentadora’. Norma, aqui, tem um só sentido: regra jurídica ordinária. 
Nunca de regulamento. ‘Regulamento’ é ‘norma regulamentadora de lei 
ordinária’. É ato administrativo da competência do Chefe do Poder 
Executivo. Não existe regulamentação da Constituição. O que existe são 
leis que complementam a regra jurídica constitucional, leis que a 
própria Constituição determinou que fossem editadas. (CRETELLA 
JÚNIOR, 1988, p. 99) (grifo nosso) 

 

Passados vinte e quatro anos da promulgação da Constituição Federal, ainda 

restam em seu texto cento e dezessete dispositivos pendentes de complementação legal. 

Proposições legislativas foram apresentadas objetivando complementar setenta e seis desses. 

Entretanto, para quarenta e dois dispositivos não há, sequer, uma única proposição em 

tramitação. 

Temas de importância fundamental para o funcionamento do País, como por 

exemplo, o direito de greve dos servidores públicos, previsto no art. 37, VII, da Constituição 

Federal (que provocou a impetração dos Mandados de Injunção nº 670/2002-ES, 708/2004-

DF e 712/2004-PA, estabelecendo-se como solução para a omissão legislativa a utilização da 

Lei nº 7.783/89, que disciplina os movimentos grevistas no âmbito do setor privado) e; a 

aposentadoria especial por insalubridade dos servidores públicos, prevista no § 4º do art. 40 

da Constituição Federal, (que provocou a impetração dos Mandados de Injunção nº 721/2005-

DF, 758/2007-DF, 786/2007-DF e 795/2007-DF, ficando estabelecido que fosse utilizada 

como solução para a omissão legislativa o § 1º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, que dispõe 

sobre a aposentadoria especial na iniciativa privada). 
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O mandado de injunção foi o remédio constitucional empregado para que esses 

e outros assuntos chegassem ao Supremo Tribunal Federal. A utilização do referido 

instrumento justifica-se em razão da inexistência de norma complementadora, estabelecida 

pelo legislador constituinte e não elaborada pelo legislador ordinário ou outro órgão estatal. 

Está previsto no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 5º................................................................................................................. 
............................................. 
LXXI - 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;  
............................................. 

Inicialmente, ao ser provocado, o Supremo Tribunal Federal agia julgando 

apenas a omissão do Poder Legislativo, ente incumbido de complementar legalmente o direito 

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

cidadania. Com a evolução jurisprudencial, a Corte Suprema passou a atribuir caráter 

mandamental ao mandado de injunção e não simplesmente declaratório, permitindo que com 

ele se possa suprir, para o caso concreto, a omissão legislativa. Com isso, além de declarar a 

omissão, o Supremo Tribunal Federal passou a realizar a integração de norma1, viabilizando, 

no caso concreto, o exercício do direito obstruído, afastando as consequências da ausência da 

norma legislativa necessária à sua fruição. 

Entretanto, o processo e julgamento dos mandados de injunção ocorrem sem 

que haja regulação processual apropriada, fazendo com que a Suprema Corte profira 

sentenças com conteúdo normativo2, a exemplo do ocorrido nos julgamentos de diversas 

ações injuncionais, oportunidades em que os magistrados do Supremo Tribunal Federal, para 

suprir a ausência de regramento específico e dar concreção ao texto constitucional, têm 

recorrido à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito, mecanismos 

reconhecidos e autorizados pela Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, em seu art. 

4º, bem como pelo Código de Processo Civil, em seu art. 126. 

É cediço que o rito observado para o processo e julgamento do mandado de 

injunção é, por analogia, aquele utilizado para o mandado de segurança. O parágrafo único do 

                                                 
1 Atividade realizada pelo intérprete para preencher as lacunas eventualmente deixadas pelo legislador, 

utilizando-se de uma das ferramentas de correção do sistema previstas no art. 4º da Lei de Introdução ao 
Direito Brasileiro, quais sejam: analogia, costumes ou princípios gerais do direito. 

2 Decisão proferida pelo intérprete, que utilizando um juízo de equidade, emite sentença com o objetivo de 
solucionar processo que dependa da edição de uma lei, prevista constitucionalmente, mas não elaborada pelo 
legislador. 



16 
 

 

art. 24 da Lei nº 8.038/1990 informa que “no mandado de injunção e no habeas data, serão 

observadas, no que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto não editada 

legislação específica”. 

Ocorre que, apesar da similitude entre os dois institutos, nem tudo que pode se 

aplicar a um, serve para o outro. Diante da particularidade do mandado de injunção, temos, 

por exemplo, diferenças quanto à legitimidade passiva3 e em relação à impossibilidade da 

concessão da tutela de urgência pelo Supremo Tribunal Federal, fatos que apontam para a 

necessidade de uma adequada regulação infraconstitucional. 

Para alcançar o desiderato proposto, realizei minuciosa e exaustiva pesquisa no 

banco de dados do Sistema de Informação Legislativa da Câmara dos Deputados (SILEG), 

nos Anais da Constituinte de 1988, no Diário da Câmara dos Deputados e em vasta 

bibliografia referente à teoria constitucional e às ações constitucionais – mais especificamente 

sobre o mandado de injunção. 

Destarte, o estudo é constituído de cinco capítulos, estruturado do seguinte modo: 

o primeiro capítulo apresenta um breve levantamento histórico, conceitual e da importância 

instrumental da lei processual. O segundo apresenta um breve levantamento histórico, conceitual, 

situações autorizadoras do cabimento do mandado de injunção, os sujeitos ativos e passivos e a 

extensão dos seus efeitos. O terceiro capítulo traz um panorama dos dispositivos constitucionais 

pendentes de complementação, os efeitos e consequências da omissão legislativa, do ativismo 

judicial e de algumas decisões judiciais em mandados de injunção. Na quarta parte se apresentam 

as características dos projetos de lei que visam disciplinar o processo e julgamento do mandado 

de injunção, incluíndo os seus conteúdos. A tramitação, pareceres, substitutivos e votos em 

separado encontram-se no Quadro IV, anexo. O quinto e derradeiro capítulo trata dos limites 

e/ou parâmetros impostos pelos projetos de lei sob análise, as possibilidades e prazo de 

aprovação e apresenta a discussão doutrinária a respeito do disciplinamento do processo e 

julgamento do mandado de injunção nos tribunais. 

 

                                                 
3 Responsabilidade pelas pretensões postuladas em juízo, pouco importando a procedência ou não das mesmas. 
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CAPÍTULO 1 

LEI PROCESSUAL: ORIGENS, CONCEITO E IMPORTÂNCIA 
INSTRUMENTAL 

 

 

1.1 Origem 

 

 

Em tempos remotos, as relações humanas e interpessoais eram caóticas e 

desordenadas. Isso ocorria em razão da inexistência de regras, normas ou leis indicando o que 

estava certo ou errado, vigorando a autodefesa onde cada pessoa defendia seu direito 

utilizando a força bruta, seja de forma pessoal, familiar, tribal ou grupal. A necessidade de 

organização da vida em sociedade obrigou a espécie humana a criar um conjunto de normas e 

regras que balizassem o comportamento e o agir individual e coletivo. 

o direito processual deve ter existido antes do direito material, porque não 
podemos admitir a existência de sociedade, por mais primitiva que seja, sem 
direito e, muito menos, sem a figura daquele encarregado de fazer justiça. 
[...] O certo é que as normas de direito material se impuseram logo que 
começaram a existir, sobrepondo-se às de direito processual, embora estas 
surgissem primeiro. (PRATA, 1987, p. 14-15) 

Referindo-se às normas e regras do período primitivo, temos que  

dos tempos mais remotos até o advento do direito romano, compreendido do 
ano 450 a.C. até 1.088, não obstante inexistir à época autênticas exposições 
processuais, em diversas obras do período são encontrados dados da justiça e 
seu funcionamento, merecendo referências os livros: a Bíblia, as Vespas de 
ARISTÓFANES (422 a.C.), o Código de HAMURABI (Babilônia), o 
Código de MANU, as Institutas de GAIO, as Etimologias de SANTO 
ISIDORO de SEVILHA (Século VII), as Instituições Oratórias de 
QUINTILIANO. (NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO apud 
PRATA, 1987, p. 16) 

Transpondo vagarosamente diversas civilizações, desde a sumeriana4, que 

originou o Código de Hamurabi, passando pelo período do Império Romano até os dias atuais, 

a ciência do direito e as codificações legais sofreram grandes e profundas transformações. O 

direito processual não esteve indiferente à evolução das relações sociais e evoluiu 

metodologicamente. 

                                                 
4 A Suméria geralmente considerada a civilização mais antiga da humanidade, localizava-se na parte sul da 
Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Suméria> Acesso em 
29 de outubro de 2012. 
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As linhas evolutivas do direito processual, conforme Cintra, Grinover e 

Dinamarco (2012, p.51), são compreendidas em três fases: a do sincretismo, a autonomista ou 

conceitual e a instrumentalista. 

No período sincretista, o processo era simbioticamente vislumbrado apenas 

como um apêndice do direito material, estando a existência deste atrelada à existência 

daquele.  

A ação era entendida como sendo o próprio direito subjetivo material que, 
uma vez lesado, adquiria forças para obter em juízo a reparação da lesão 
sofrida. Não se tinha consciência da autonomia da relação jurídica 
processual em face da relação jurídica de natureza substancial eventualmente 
ligando os sujeitos do processo. Nem se tinha noção do próprio direito 
processual como ramo autônomo do direito e, muito menos, elementos para 
a sua autonomia científica. (CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO, 2012, 
p. 51) 

 

O sincretismo processual durou desde as origens do direito, predominou no 

Direito Romano, e perdurou até meados do século XIX, época em que, na Alemanha, 

iniciaram-se as especulações sobre a natureza jurídica do processo e da ação. 

Marcada pelas grandes construções científicas, na segunda fase, denominada 

de autonomista ou conceitual, consolidou-se a concepção de direito processual como ciência 

jurídica autônoma, com princípios e fundamentos próprios, especialmente sobre a natureza 

jurídica da ação e do processo. Contudo, nessa segunda fase faltou uma postura crítica, pois  

o sistema processual era estudado mediante uma visão puramente 
introspectiva, no exame de seus institutos, de suas categorias e conceitos 
fundamentais; e visto o processo costumeiramente como mero instrumento 
técnico predisposto à realização da ordem jurídica material, sem o 
reconhecimento de suas conotações deontológicas e sem a análise dos seus 
resultados na vida das pessoas ou preocupação pela justiça que ele fosse 
capaz de fazer. (CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO, 2012, p. 51-52) 

 

Não obstante carecer de uma apreciação mais minuciosa, nesse período o 

direito processual adquiriu sólidas estruturas conceituais que permitiu a passagem para o atual 

estágio, eminentemente crítico e em busca de resultados práticos. Trata-se da fase 

instrumentalista da ciência processual. Nesse estágio, em que houve a superação do aspecto 

técnico-dogmático, busca-se a efetividade e os resultados práticos do processo como meio de 

desenvolvimento e de produção de justiça social. Para se alcançar tal desiderato foi 

fundamental o estudo das matrizes do direito processual constitucional.  
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O direito processual constitucional, como método supra legal no exame dos 
institutos do processo, abriu caminho, em primeiro lugar, para o alargamento 
dos conceitos e estruturas e superamento do confinamento de cada um dos 
ramos do direito processual. Houve clima metodológico, então, para o 
desenvolvimento de uma teoria geral do processo, favorecendo o progresso 
científico do processo penal, historicamente muito menos aprimorado que o 
processo civil. A partir daí, bastou um passo para o superamento das 
colocações puramente jurídicas e passagem à crítica sócio-política do 
sistema. (CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO, 2012, p. 52) 

 

Deixam claro Cintra, Grinover e Dinamarco (2012, p. 52) que o exaurimento 

do potencial reformista dessa terceira fase está distante de ocorrer. Convergindo com esse 

pensamento, há autores que entendem existir uma quarta fase, denominada de pós-

instrumentalista. É o caso, por exemplo, de Bedaque (2003, p. 13), que propondo “um passo 

adiante à fase instrumentalista”, proclama a necessidade de revisitação do sistema processual 

originário da fase autonomista e aprimorado na instrumentalista.  

Parece imprescindível, pois, um retorno ao interior do sistema processual, 
com o objetivo de rever conceitos e princípios, adequando-os à nova visão 
desse ramo da ciência jurídica. É preciso revisitar os institutos processuais, 
todos concebidos segundo a visão autonomista ou conceitual da ciência 
processual, a fim de conferir a eles nova feição a partir das necessidades 
identificadas na fase instrumentalista. (BEDAQUE, 2003, p. 155) 

 

Importante observar que não há concordância da doutrina majoritária com a 

existência dessa fase pós-instrumentalista, pois se considera que o objeto de justificação do 

pretenso pós-instrumentalismo é tão somente a readequação dos princípios científicos da fase 

autonomista, que analisados sob a ótica instrumentalista e, sem esquecer os princípios e 

institutos processuais, objetiva tão somente alcançar a efetividade e os resultados práticos do 

processo como meio de desenvolvimento e de produção de justiça social, preconizados na 

terceira fase processual. 

 

 

1.2 Conceito 

 

 

A partir da estruturação do Estado moderno, com a divisão das competências 

legislativas, executivas e judiciárias, propostas por Montesquieu em sua clássica obra “Do 

Espírito das Leis”, a delimitação jurisdicional acentuou a sua importância. Como é conhecido, 



20 
 

 

na distribuição das funções estatais coube ao Poder Legislativo conceber e estruturar a ordem 

jurídica; ao Poder Executivo realizar atribuições administrativas; e ao Poder Judiciário, 

compor litígios, declarando e realizando o direito. 

Para o Poder Judiciário, especificamente, essa função de composição de 

litígios, declarando e realizando o direito, é conhecida como jurisdição. A palavra jurisdição, 

segundo De Plácido e Silva (1975, p. 897), deriva do latim “jurisdictio” que consiste na ação 

de administrar a justiça, judicatura, e exprime “a extensão e o limite do poder de julgar de um 

juiz”. A jurisdição é o cerne da conceituação doutrinária do direito processual civil, seja como 

conjunto de normas jurídicas que regulamentam a ação e o processo (MONTENEGRO 

FILHO, 2008, p. 5); como sistema de princípios e leis que regulamentam o exercício quanto 

às lides de natureza civil (SANTOS, 2007, p. 15), ou como conjunto sistemático de normas e 

princípios que regula a atividade e o exercício da ação e do processo (GRECO FILHO, 2008, 

p. 68) ou como complexo de normas e princípios que regem o desempenho das funções do 

Estado-juiz na composição de conflitos (CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO, 2012, p. 

49). 

Essa função jurisdicional pode ser vista sob três enfoques distintos:  

como poder, porquanto emana da soberania do Estado, que assumiu o 
monopólio de dirimir os conflitos; como função, porque constitui obrigação 
do Estado de prestar a tutela jurisdicional quando chamado; finalmente, 
como atividade, uma vez que a jurisdição atua por meio de uma sequência de 
atos processuais. (DONIZETTI, 2007, p. 3) 

 

Para o pleno e correto exercício desse poder jurisdicional, faz-se necessário 

existirem leis de regulação processual apropriadas que funcionem como uma bússola, 

orientando e limitando a extensão e o poder do Estado-juiz. 

 

 

1.3. Importância Instrumental 

 

 

O respeito às linhas limítrofes da função jurisdicional, acaso as necessárias leis 

existam formalmente, permite que o Poder Judiciário atue na resolução de conflitos sem 

invadir as competências e atribuições dos Poderes Legislativo e Executivo. 
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A instrumentalidade das formas processuais haverá de ser:  

acompanhada da indicação dos objetivos a serem alcançados mediante o seu 
emprego. Todo instrumento, como tal, é meio; e todo meio só é tal e se 
legitima, em função dos fins a que se destina. O raciocínio teleológico há de 
incluir então, necessariamente, a fixação dos escopos do processo, ou seja, 
dos propósitos norteadores da sua instituição e das condutas dos agentes 
estatais que o utilizam. (DINAMARCO, 2002, p. 181) 

 

Dentro da fixação dos escopos e norteamento das condutas dos agentes estatais 

que utilizam o direito processual, Dinamarco (2002, p. 183-184) informa que a 

instrumentalidade das suas formas deve, além de revelar o grau de sua utilidade e os fins a 

que se destina, possibilitar o correto direcionamento do sistema e adequação do instrumental 

que o compõe 

[...] A começar da definição da magnitude do próprio poder exercido 
sub specie jurisdictionis, seu condicionamento e limitações, condutas 
exigidas, permitidas e reprimidas ao juiz e às partes, dimensão da via de 
acesso ao processo, tratamento a ser dispensado às pessoas litigantes e 
determinação do modo de ser do processo mesmo – , tudo quanto se refira ao 
sistema processual e possa projetar reflexos no modo como ele atua na vida 
em sociedade há de ser coordenado com vistas aos objetivos conhecidos e 
conscientemente delineados. A técnica jurídica a serviço dos objetivos 
políticos e sociais. (grifo nosso) (DINAMARCO, 2002, p. 183-184) 

 

Conforme o ensinamento doutrinário acima explanado, esse parece ser o 

propósito do Projeto de Lei nº 6.002/1990 e apensos, que ao intentar o disciplinamento do 

processo e julgamento do mandado de injunção individual e coletivo, define, condiciona e 

limita as condutas exigidas, permitidas e reprimidas ao juiz e às partes. 

No decorrer desse trabalho, tentaremos identificar se os autores dos projetos de 

lei em estudo, acaso sejam aprovados, obterão êxito nos seus propósitos de tentar 

instrumentalizar o processo e julgamento do mandado de injunção. 
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CAPÍTULO 2  

MANDADO DE INJUNÇÃO: ORIGEM, CONCEITO, CABIMENTO E 
COMPETÊNCIA, SUJEITOS, EFICÁCIA E EXTENSÃO DOS EFEI TOS 

 

 

2.1 Origem 

 

 

A procedência do mandado de injunção é controversa dentre os doutrinadores 

pátrios. Não há uma referência paradigmática segura e existem ao menos quatro correntes, 

todas compostas de renomados autores, que expõem pensamentos distintos sobre a origem do 

mandamus injuncional. 

Os autores da primeira corrente defendem que o mandado de injunção é um 

instituto que se originou na Inglaterra do final do século XIV, a partir do “Juízo de Equidade”, 

e dentre eles encontram-se Silva (2008, p. 448) e Greco Filho (1989, p. 179).  

Na segunda corrente, os autores sustentam que o mandado de injunção derivou-

se dos instrumentos do Direito português (mais especificamente da ação de 

inconstitucionalidade por omissão portuguesa, nos termos dos arts. 281 e 283 da Constituição 

de Portugal), com a exclusiva finalidade de advertir o poder competente omisso para que 

produza a norma faltante. Essa linha de pensamento é compartilhada por Maciel (1989, p. 

132) e Passos (1989, p. 103). 

A terceira vertente entende que o mandado de injunção tem o direito norte-

americano como origem embrionária ou fonte mais próxima, principiando a partir do writ of 

injunction, que consiste em remédio de uso frequente, com fundamento na jurisdição de 

equidade e cuja aplicação tem como pressuposto a insuficiente completude da norma legal 

para solucionar determinado caso concreto. Nesse grupo encontram-se os autores Bulos 

(2009, p. 598) e Ackel Filho (1991, p. 113). 

O quarto segmento do pensamento jurídico, que parece formar a doutrina 

majoritária, compartilha do entendimento que o mandado de injunção é uma criação 

genuinamente brasileira e que as poucas características que o aproximam de outros institutos 

nos sistemas jurídicos estrangeiros não são suficientes para afirmar que mandado de injunção 

criado pelo constituinte de 1988 seja deles decorrente. O que varia apenas é o país onde 
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originou a inspiração - e não modelo - para a criação do nosso mandamus injuncional. 

Compartilham dessa opinião autores como Barroso (2001, p. 248), Moraes (2009, p. 169), 

Ferreira Filho (2008, p. 324), Tavares (2006, p. 895) e Piovesan (2003, p. 178), que entendem 

não existir instituto similar no direito comparado. 

Minoritariamente, Velloso (1997, p. 192), admite que o nosso remédio 

constitucional tenha inspiração tanto no direito anglo-americano, quanto no direito português 

e alemão. Outros autores de correntes minoritárias defendem a ação injuncional brasileira 

recebeu inspiração apenas da ingiunzione do Direito Italiano, a exemplo de Santos (1989, p. 

10-11); outros como Santos (1988, p. 31-32) entendem advir da injonction do Direito Francês 

e; outros, a exemplo de Silva (2003, p. 203), pregam ser da verfassungsbeschwerde, do 

Direito Alemão. 

A incorporação do mandado de injunção na Constituição Federal de 1988 teve, 

como ponto de partida, duas sugestões apresentadas ainda na fase preliminar da constituinte. 

A primeira sugestão foi de autoria do Senador Virgílio Távora, do Estado do Ceará, autuada 

em 27/03/87, sob o nº 00155, assim ementada: “Sugere a criação do mandado de injunção, 

aplicável aos casos concretos de inconstitucionalidade por omissão”. A segunda sugestão foi 

apresentada pelo Senador Ruy Bacelar, do Estado da Bahia, registrada em 03/04/87, sob o nº 

00367, com a seguinte ementa: “Sugere que os direitos conferidos por esta Constituição e que 

dependem de lei ou de providências do Estado serão assegurados por mandado de injunção, 

no caso de omissão do poder público, tendo rito processual idêntico ao estabelecido para o 

mandado de segurança”. 

Ao referir-se à sugestão apresentada pelo Senador Virgílio Távora, alerta 

Maciel (1990, p. 370), que  

A intenção do Criador do mandado de injunção – o saudoso senador Virgílio 
Távora – era introduzir no Direito constitucional brasileiro não propriamente 
a “inconstitucionalidade por omissão”, tal como existe em Portugal, mas um 
controle concreto por ato omissivo de qualquer órgão público encarregado 
de integrar normativamente Direito constitucional já dado. 

 

O certo é que, conforme demonstram os anais da Assembleia Nacional 

Constituinte, os autores objetivavam criar um instrumento de controle concreto por ato 

omissivo de qualquer órgão público encarregado de integrar normativamente direito 

constitucional já definido na Carta Magna. O instrumento, cuja redação mais se assemelha 



24 
 

 

com a proposta do Senador Ruy Bacelar, foi agasalhado no art. 5º, inciso LXXI, da 

Constituição Federal de 1988, com a seguinte redação: 

Art. 5º................................................................................................................. 
............................................. 
LXXI - 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; 
............................................. 

 

Essa preocupação em disponibilizar ao povo brasileiro um instrumento que 

pudesse fazer valer direitos e liberdades fundamentais tinha razão de ser, pois a crônica e 

histórica não implementação de normas necessárias aos exercícios dos direitos subjetivos 

fundamentais pelos cidadãos ocorria desde a Constituição de 1824, transformando em simples 

pontos programáticos o que deveria ser o exercício efetivo de direitos. 

 

 

2.2 Conceito 

 

 

O mandado de injunção é uma ordem mandamental colocada à disposição de 

qualquer pessoa que tenha um interesse legítimo não satisfeito plenamente por inexistência de 

norma legal que lhe assegure uma aplicação plena. A ação injuncional possibilita que o Poder 

Judiciário declare a omissão legislativa e integre a norma constitucional que declara ou 

reconhece o direito não efetivado. 

Não obstante haver uma causa comum a ser combatida pelo mandado de 

injunção e pela ação de inconstitucionalidade por omissão, qual seja: a falta de norma que 

complemente um direito fundamental que não pode ser naturalmente exercido é importante 

observar que ambos os writs não se confundem. O mandado de injunção viabiliza o exercício 

desse direito por meio de uma decisão mandamental constitutiva (reconhece o pedido 

concretamente) e a ação de inconstitucionalidade por omissão procura dar efetividade à norma 

constitucional carente de complementação por meio de uma decisão declaratória (aprecia a 

questão abstratamente). Em suma, o mandado de injunção é uma ação constitucional de 



25 
 

 

garantia individual, enquanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma ação 

constitucional de garantia da Constituição. 

O Professor José Afonso da Silva (2008, p. 448-450) assim conceitua o 

mandado de injunção 

um remédio ou ação constitucional posto à disposição de quem se considere 
titular de qualquer dos direitos, liberdades ou prerrogativas inviáveis por 
falta de norma regulamentadora exigida ou suposta pela Constituição. [...] O 
mandado de injunção tem, portanto, por finalidade realizar concretamente 
em favor do impetrante o direito, liberdade ou prerrogativa, sempre que a 
falta de norma regulamentadora torne inviável o seu exercício. Não visa 
obter a regulamentação prevista na norma constitucional. Não é função do 
mandado de injunção pedir a expedição da norma regulamentadora, pois ele 
não é sucedâneo da ação de inconstitucionalidade por omissão. 
 

O conceito, a eficácia e a extensão do efeito do mandado de injunção acabam 

tendo correlação com as correntes de pensamento que tentam explicar a essência e os efeitos 

do instituto, sendo classificadas como concretista e não concretista, conforme doutrina de 

Moraes (2009, p. 175-181), ou como teorias da subsidiariedade, da independência 

jurisdicional, da resolutividade, da posição intermediária entre a subsidiariedade e a 

resolutividade, conforme explicita Mazzei (2009, p. 223-232). Discorreremos de forma mais 

minuciosa sobre o assunto no item 2.5 deste Capítulo, quando trataremos sobre a eficácia e 

extensão dos efeitos do mandado de injunção. 

 

 

2.3 Cabimento e competência 

 

 

Conforme a prescrição contida no inciso LXXI do art. 5º da Constituição 

Federal, é cabível o mandado de injunção quando:  

a) ocorra omissão legislativa que obste o exercício de direitos e liberdades 

constitucionalmente asseguradas e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

b) haja necessidade de elaboração de norma complementadora que impeça o 

titular da garantia constitucional de exercer direitos e liberdades ou das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 



26 
 

 

Importante destacar ser incabível o mandado de injunção quando o 

impedimento do exercício do direito não ocorrer por inexistência de norma complementadora 

(normas autoaplicáveis); para retificar norma ou ato normativo incompatível com a legislação 

existente; para se exigir interpretação normativa; para ponderar sobre a aplicação de normas 

ou para o preenchimento de lacuna legislativa referente a tratados internacionais. 

A competência para processar e julgar o mandado de injunção, no âmbito 

federal, tem a sua delimitação insculpida nos arts. 102, I, “q”, e II, “a”; 105, I, “h”; e 121, § 

4º, V, todos da Constituição Federal, abaixo transcritos: 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
.................................. 
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora 
for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Mesa de uma dessas Casas 
Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais 
Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal; 
.................................. 
II - julgar, em recurso ordinário: 
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de 
injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se 
denegatória a decisão; 
 
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
I - processar e julgar, originariamente: 
.................................. 
h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora 
for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração 
direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal 
Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do 
Trabalho e da Justiça Federal; 
 
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos 
Tribunais, dos juízes de direito e das Juntas Eleitorais. 
.................................. 
§ 4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso 
quando: 
.................................. 
V - denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou 
mandado de injunção. (grifo nosso) 

 

Doutrina Moraes (2009, p. 174) que, no âmbito estadual, é admitido que os 

Estados-Membros possam determinar em suas constituições qual deverá ser o órgão 



27 
 

 

competente para o processo e julgamento de mandados de injunção contra a omissão do Poder 

Público estadual em relação às normas estaduais.  

 

 

2.4 Sujeitos Ativos e Passivos 

 

 

O mandado de injunção poderá ter como sujeito ativo qualquer pessoa que 

tenha um direito, liberdade ou prerrogativa constitucional inviabilizados em razão da ausência 

de norma complementadora. 

Observe-se que, não obstante a ausência de previsão expressa na Constituição 

Federal, mas à semelhança do mandado de segurança coletivo, os partidos políticos com 

representação no Congresso Nacional, as organizações sindicais e as entidades representativas 

de classe estão legitimadas ativamente para impetrar o mandado de injunção coletivo em 

defesa de direito dos seus filiados/associados, estando as jurisprudências do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já pacificadas nesse sentido. Citamos, 

como exemplo, o julgamento do Mandado de Injunção nº 347/1991-SC, oportunidade em que 

o Ministro-Relator Néri da Silveira assentou em seu voto:  

[...] Reconhecemos, por isso, ser o sindicato impetrante parte legítima para 
pedir o mandado de injunção. Estipulando o art. 8º, III da Constituição, que 
aos sindicatos cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais 
da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, não parece, 
efetivamente, possível, na espécie, deixar de reconhecer-lhe legitimidade 
para pleitear, como o faz, na defesa do direito da categoria de servidores a 
que se refere a inicial, em ordem a lograrem condições de auferir as 
vantagens funcionais decorrentes da isonomia de vencimentos indicada na 
peça introdutória [...]. (BRASIL, 1994) 

Importante frisar que a legitimação ativa para impetrar o mandado de injunção 

não está adstrita ao rol descrito no inciso LXX do art. 5º da Constituição Federal, 

considerando que este é o dispositivo utilizado para a impetração do mandado de segurança 

coletivo, mas que por uma interpretação analógica serve de parâmetro para o mandado de 

injunção. 

Analisando detidamente o inciso II do art. 129 da Constituição Federal, 

poderemos verificar que o Ministério Público possui legitimidade ativa para ingressar o 

mandado de injunção coletivo, considerando ser função institucional do parquet “zelar pelo 
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efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”. 

Em reforço ao disposto na Constituição Federal, tem o Ministério Público a 

legitimação para promover outras ações, nelas incluído o mandado de injunção, sempre que a 

falta de norma complementadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

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

quando difusos os interesses a serem protegidos. Isso é o que preceitua o inciso VII do art. 6º 

da Lei Complementar nº 75/93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do 

Ministério Público da União, verbis: 

Art. 6º ..................................................................................................... 
............................................. 
VIII - promover outras ações, nelas incluído o mandado de injunção sempre 
que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos 
e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos;  
............................................. 

 

Certamente que o mandado de injunção enquadra-se dentre as medidas 

necessárias, postas à disposição do Ministério Público, para que direitos e liberdades não 

deixem de ser efetivados em razão da ausência de norma complementadora causada por 

omissão legislativa. 

Em relação aos legitimados passivos, verifica-se que há divergência doutrinária 

quanto à questão. Moraes (2009, p. 172) afirma, peremptoriamente, que, no polo passivo do 

mandado de injunção podem figurar apenas os entes estatais, pois somente a estes cabe 

legalmente emanar atos e provimentos normativos necessários à aplicabilidade da norma 

constitucional. No mesmo sentido lecionam Merlin (2000, p. 373-374) e Lenza (2012, p. 

1.053), que entendem que somente a pessoa estatal poder ser demandada e nunca o particular. 

Entretanto, Mazzei (2009, p. 249), entende que, dependendo da teoria adotada, 

o polo passivo sofrerá mutações. Para o citado autor, se utilizada a teoria da subsidiariedade – 

neste ponto há uma convergência com o pensamento de Alexandre de Moraes – o polo 

passivo do mandado de injunção dever ser formado apenas pela pessoa estatal a quem é 

imputada a omissão do ato complementador. Se houver coisa julgada declaratória, os seus 

efeitos estarão limitados à decisão declaratória que atestará a existência ou não de mora 

legislativa. 
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Continuando, informa Mazzei (2009, p. 249) que, havendo a aplicação da 

teoria da resolutividade, o polo passivo terá outra composição: em razão da necessidade do 

Poder Judiciário criar norma judicial concreta em favor do impetrante, para afastar a omissão 

complementadora, exigindo-se, pois, a presença no polo passivo da pessoa (privada ou 

pública) que será constrangida com o resultado da sentença proferida no mandado de 

injunção. Neste caso, havendo coisa julgada transitória, cuja decisão extrapole a simples 

declaração da omissão legislativa com o seu consequente preenchimento pelo Poder 

Judiciário, Mazzei (2009, p. 257) afirma que tal “coisa julgada será bastante diferente do que 

ocorre nas ações comuns ou em outros writs, pois a decisão busca ocupar um espaço 

transitório, até que seja editada a regulamentação normativa”.  

A regra da coisa julgada transitória também é aplicada para a teoria 

intermediária, referenciada no parágrafo seguinte. Arremata Mazzei (2009, p. 249-250) que, 

se for adotada a posição da teoria intermediária entre a subsidiariedade e a resolutividade, há 

uma maior complexidade para a definição do polo passivo. Esclarece que, se for julgado 

procedente o pedido contido no mandado de injunção, “pode o responsável pela omissão 

regulamentadora sanar o vácuo legal no prazo fixado pelo órgão judiciário, encerrando a 

controvérsia”. Ao contrário, não sendo sanado o vácuo legal no prazo fixado, “passará o 

impetrante a gozar do direito não regulamentado” [...] com o possível ingresso “no patrimônio 

da pessoa (privada ou pública) que irá sofrer com o resultado do mandado de injunção”.  

O constitucionalista Luís Roberto Barroso (2009, p. 136) e (2011, p. 265) filia-

se à corrente que compreende ser possível, no mandado de injunção, incidir a legitimidade 

passiva sobre pessoa física ou jurídica. Nos livros intitulados “O direito constitucional e a 

efetividade de suas normas: limites e possibilidades da Constituição brasileira” e “O controle 

de constitucionalidade no direito brasileiro”, o autor afirma que 

 

o objeto do mandado de injunção é o suprimento da norma faltante na 
solução do caso concreto, vinculando tão somente as partes do processo. Por 
tal ponto de vista, a parte privada (ou não) devedora da obrigação prevista 
na norma constitucional deverá figurar no polo passivo e, quanto a ela, a 
decisão não terá caráter mandamental. (grifo nosso) (BARROSO, 2009, p. 
136; 2011, p. 265) 
 

O Supremo Tribunal Federal, ex vi do julgamento do Mandado de Injunção nº 

284/1990-DF, adota o entendimento da corrente doutrinária majoritária que compreende ser 

possível figurar apenas os entes estatais como legitimados passivos do mandado de injunção, 
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quais sejam: o Presidente da República; o Congresso Nacional; a Câmara dos Deputados; o 

Senado Federal; a Mesa de uma dessas Casas legislativas; o Tribunal de Contas da União; um 

dos Tribunais superiores e; o Supremo Tribunal Federal. 

 

 

2.5 Eficácia e Extensão dos Efeitos 

 

 

A eficácia e a extensão dos efeitos da sentença no mandado de injunção são 

dependentes da posição doutrinária e jurisprudencial adotada pelo julgador, classificadas 

como concretista e não concretista, segundo Alexandre de Moraes (2009, p. 176), ou como 

teorias da subsidiariedade, da independência jurisdicional, da resolutividade, da posição 

intermediária entre a subsidiariedade e a resolutividade, conforme Mazzei (2009, p. 249-257). 

Para Moraes (2009, p. 177), a posição concretista divide-se em concretista 

geral e concretista individual que, por sua vez, subdivide-se em concretista individual direta 

e concretista individual intermediária. 

Segundo Moraes (2009, p. 177), a corrente de pensamento concretista entende 

que  

presentes os requisitos constitucionais exigidos para o mandado de injunção, 
o Poder Judiciário através de uma decisão constitutiva, declara a existência 
da omissão administrativa ou legislativa, e implementa o exercício do 
direito, da liberdade, ou da prerrogativa constitucional até que sobrevenha 
regulamentação do poder competente. 

 

Observada pela ótica da posição concretista geral, a  

a decisão do Poder Judiciário terá efeitos erga omnes, implementando o 
exercício da norma constitucional através de uma normatividade geral, até 
que a omissão seja suprida pelo poder competente. Essa posição é pouco 
aceita na doutrina, pois como ressalvado pelo Ministro Moreira Alves, ao 
proclamar em sede da Ação de Injunção, uma decisão com efeitos erga 
omnes, estaria o Supremo, juiz ou tribunal que decidisse a injunção, 
ocupando a função do Poder Legislativo, o que seria claramente 
incompatível com o sistema de separação dos poderes. (MORAES, 2009, p. 
177) 
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Adotando-se a posição concretista individual, a decisão do Poder Judiciário só 

produzirá efeitos para o autor da Ação de Injunção, que poderá exercitar plenamente o direito, 

liberdade ou prerrogativa prevista na norma constitucional. 

Se houver a aplicação da posição concretista individual direta, entende Moraes 

(2009, p. 179) que o Poder Judiciário, imediatamente ao julgar procedente a ação de injunção, 

implementa a eficácia da norma constitucional ao autor. Nesse sentido, cita afirmação do 

Ministro Marco Aurélio, com o seguinte teor: “sob a minha ótica, a Ação de Injunção tem, no 

tocante ao provimento judicial, efeitos concretos, beneficiando apenas a parte envolvida, a 

impetrante”. 

Por derradeiro, discorre Moraes (2009, p. 180) sobre a posição concretista 

individual intermediária, informando que, sob o pensamento dessa corrente, o Supremo 

Tribunal Federal, 

após julgar a procedência da Ação de Injunção, fixa ao Congresso Nacional 
o prazo de 120 dias para a elaboração da norma regulamentadora. Ao 
término desse prazo, se a inércia permanecer o Poder Judiciário deve fixar as 
condições necessárias ao exercício do direito por parte do autor. 

 

Ao tratar da posição não concretista, Moraes (2009, p. 181) informa que essa 

corrente considera que  

a decisão emanada do Judiciário deveria ter eficácia erga omnes, 
possibilitando, mediante um provimento judicial revestido de normatividade, 
a concretização do exercício do direito, alcançando todos os titulares daquele 
direito, até que fosse expedida a norma regulamentadora do órgão 
competente. 

As dissensões das correntes de pensamento são classificadas por Mazzei (2009, 

p. 223-232), como teorias da subsidiariedade, da independência jurisdicional, da 

resolutividade, da posição intermediária entre a subsidiariedade e a resolutividade. 

Conforme a concepção da teoria da subsidiariedade, o órgão julgador ao 

decidir sobre o mandado de injunção, deve limitar-se tão somente a declarar a omissão 

legislativa e cientificar o poder omisso pela edição da norma necessária à realização do direito 

do impetrante, tal como ocorre com a ação de inconstitucionalidade por omissão. Essa foi a 

teoria adotada inicialmente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das primeiras ações 

injuncionais apresentadas. As sentenças possuíam caráter meramente declaratório. 

O entendimento adotado pela teoria da independência jurisdicional é que a 

sentença prolatada deve possuir caráter constitutivo erga omnes, cabendo ao órgão 
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jurisdicional prolator realizar a edição de norma geral abstrata, substituindo o órgão 

responsável pela norma omissa. Essa teoria acaba por permitir que o Poder Judiciário assuma 

uma função típica e primordial do Poder Legislativo, o que afrontaria o princípio da separação 

dos poderes. 

Segundo a teoria da resolutividade, a decisão adotada deverá ter os seus efeitos 

apenas inter partes, cabendo ao órgão jurisdicional prolator decidir o caso com base nos 

princípios constitucionais positivados, tornando efetiva a promessa do direito subjetivo. Essa 

teoria tem duas vertentes: a que entende que o órgão julgador competente deve editar a norma 

faltante e a que entende que o Poder Judiciário deve exercer integração normativa, decidindo 

com base em processos anteriores onde o direito subjetivo tenha sido inviabilizado em razão 

da omissão legislativa. Essa última vertente é a que o Supremo Tribunal vem adotando 

atualmente. 

A posição mista entre a subsidiariedade e a resolutividade estabelece prazo 

razoável para que o órgão responsável possa sanar a omissão legislativa que obsta a 

efetivação do direito constitucionalmente assegurado. Permanecendo o estado de omissão 

legislativa, o Poder Judiciário autoriza que, nos casos de pretensão condenatória, a parte 

prejudicada possa executar a liquidação da sua indenização por meio da via jurisdicional 

ordinária. 

 

 

2.6 Discussão Doutrinária a Respeito do Disciplinamento do Processo e Julgamento do 
Mandado de Injunção 

 

 

O debate sobre a imediata aplicabilidade e a necessidade do disciplinamento do 

processo e julgamento do mandado de injunção antecede a criação do instituto e remonta ao 

anteprojeto da Constituição de 1988. Maciel (1988, p. 129), informa que o professor Nelson 

Saldanha, um dos membros que compôs a comissão de juristas que redigiu o anteprojeto da 

Constituição, se expressou da seguinte forma: 

conquanto a letra constitucional não mencione a necessidade de 
regulamentação do novo instituto – o mandado de injunção – por meio de 
norma ordinária (ou, especificamente, complementar), a brevidade do texto 
da Lei Maior conduz a tal necessidade, sobretudo no tocante à 
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disciplinação dos trâmites processuais concernentes ao pedido e à 
concessão do mandado. (grifo nosso) 

Posteriormente à promulgação da Constituição Federal, a celeuma sobre a 

autoaplicabilidade e o disciplinamento do instituto adquiriu contornos mais vigorosos entre 

diversos doutrinadores. 

Greco Filho (1989, p. 179-181) alertou que dentre os novos institutos 

disponibilizados no novo Texto Constitucional o mandado de injunção se afigurava como o 

mais polêmico, não somente pelo seu alcance, mas também pela indefinição com que foi 

tratado (diversamente do que ocorreu com os demais instrumentos afins, como o mandado de 

segurança, o habeas corpus e o habeas data), fato esse que provocava uma maior dificuldade 

para a sua interpretação. 

Bastos e Martins (1989, p. 393) foram alguns dos juristas que precederam o 

entendimento de que o mandado de injunção gozava do princípio vigorante da imediata 

aplicabilidade em razão de o instituto figurar no rol do Título dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, estando compreendido no âmbito de incidência da regra estabelecida no art. 

5°, § 1°, da Constituição Federal, determinando que as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais tem aplicação imediata. 

O debate sobre a desnecessidade do disciplinamento para a imediata 

aplicabilidade do mandado de injunção também foi antecedido por Silva (2008, p. 453), que 

afirmou possuir o Texto Constitucional os elementos suficientes para que os juízes não 

deixassem de atender a toda e qualquer demanda que lhes fosse dirigida, tendo que decidir, 

inclusive, sob o monopólio do non liquet5. 

Nessa esteira seguiu Calmon de Passos (1989, p. 122), afirmando 

peremptoriamente que a inexistência de disciplinamento do procedimento do mandado de 

injunção não inviabilizava o seu ajuizamento. Sugere, portanto, que o disciplinamento do 

instituto ocorra mediante a aplicação das normas pertinentes a outros procedimentos afins. 

Daqui, certamente, precedeu o entendimento para o surgimento da Lei 8.038/1990, que 

instituiu normas procedimentais para os processos que especifica perante o Superior Tribunal 

de Justiça, especialmente o relativo ao parágrafo único do art. 24, que informa que no 

mandado de injunção e no habeas data serão observadas, no que couber, as normas do 

mandado de segurança, enquanto não editada legislação específica. 

                                                 
5 Obrigação que os magistrados tem de julgar todos os conflitos que lhes são submetidos, mesmo que não 
estejam seguros sobre qual é a melhor solução. 
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Adotando um posicionamento ambíguo – reconhecendo o mandado de 

injunção como uma norma constitucional de eficácia e aplicabilidade contida, que prescinde 

de normativo processual específico, mas entendendo lhe ser útil a existência desta - temos 

Strenger (1988, p. 33), que assim exprimiu o seu pensamento:  

A hipótese do mandado de injunção classifica-se, ao que tudo indica, entre 
as normas de eficácia contida, pois não pode prescindir de providência 
normativa ulterior para a sua exata aplicação, dado que insitamente 
existem dificuldades de execução. [...] Não queremos com esse 
posicionamento significar que a norma deva ficar à espera de seu 
regulamento para ser aplicável. [...] A faculdade seria atribuída em função de 
determinados casos, segundo o estabelecimento de um fim de regulação 
definido e de acordo com os limites gerais da discricionariedade. (grifo 
nosso) 

O reconhecimento da autossuficiência do mandado de injunção e de que o 

mandamus prescindia de regulamentação em lei complementar ou ordinária, também foi 

assumido por Gomes (1989, p. 24). Reconheceu, todavia, que “Não será ilícito, porém, que 

o Poder Legislativo chame a si tal tarefa, a exemplo do que ocorre com o mandado de 

segurança, editando lei que discipline o processo e o procedimento cabíveis para o 

exercício do mandado de injunção”. No mesmo sentido se manifestou Oliveira (1988, p. 

61), aduzindo que: “Não obstante a auto-aplicabilidade do Mandado de Injunção, necessária 

se faz a sua regulamentação para que sejam delimitados os seus contornos e preenchida 

a sua moldura jurídica". (grifo nosso) 

Entretanto, autores outros se manifestaram pela necessidade da existência de 

uma norma processual específica a balizar o processo e julgamento do mandado de injunção. 

Nesse sentido, também entendendo ser necessária a existência de legislação que definisse para 

o mandado de injunção um rito e parâmetro próprios, Diniz (1998, p. 42) defende a tese de 

que “seria preciso, para eliminar dificuldades de sua execução ou problemas, ante a falta de 

instrumentos procedimentais, elaborar a regulamentação do mandado de injunção após a 

maturação jurisprudencial e doutrinária”.  

Em sede doutrinária, antecipando posicionamento que manifestaria em parecer 

oferecido por ocasião do julgamento do Mandado de Injunção nº 107/1989-DF, Coelho (1989, 

p. 57-58), de forma enfática sustentou ser o mandado de injunção um instrumento vazio, 

referindo-se à falta de disciplinamento da ação: 

diremos que falta praticamente tudo para que se torne aplicável o preceito 
constitucional instituidor do mandado de injunção, eis que, a rigor, não se 
sabe o momento a partir do qual pode ser exercitado o direito de impetrar a 
injunção; quem se encontra legitimado para requerê-la; qual o seu objetivo; 
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qual a natureza e quais os efeitos do provimento jurisdicional que, através da 
injunção, se tentará obter; que outros juízos ou tribunais, afora os já 
indicados na Constituição, poderão processar e julgar os mandados; 
finalmente, qual o procedimento adequado ao exame da impetração. [...] 
Sem essa regulamentação, de caráter geral, [...] corremos o risco de, 
embalados pelo generoso desejo de assegurar imediata utilização a esse 
auspicioso instrumento, que é o mandado de injunção, acabar por 
desprestigiá-lo, seja pela ineficácia das decisões acaso proferidas sem 
balizamento legal, seja pela contradição de critérios, que fatalmente 
ocorreria se o aludido instrumento ficasse entregue à discrição, mesmo 
judiciosa, dos milhares de magistrados que integram o Poder Judiciário do 
País. (BRASIL, 1991) 

No aludido julgamento do Mandado de Injunção nº 107/1989-DF, exercendo o 

papel de Subprocurador-Geral da República, Coelho (MI 107, RTJ 133, p.25) conclui o seu 

Parecer opinado do seguinte modo:  

diante do exposto, impõe-se concluir no sentido de que, enquanto não for 
regulamentado o preceito instituidor do mandado de injunção, este não 
poderá ser utilizado, assim como não poderão ser exercidos os direitos ou 
prerrogativas constitucionais, cujas normas consagradoras não possuam os 
elementos mínimos de que necessitam juízes e tribunais para a emissão de 
provimentos jurisdicionais. (BRASIL, 1991) 

 

Em manifestação radical, objetivando concretizar o pensamento sobre a 

prescindibilidade do mandado de injunção como instrumento de realização e justificando que 

todas as normas constitucionais são dotadas de efetividade, Barroso (1997, p. 436), sugeriu a 

adoção de Proposta de Emenda à Constituição extinguindo o mandado de injunção, nos 

seguintes termos: 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
Dá nova redação ao § 1º, do art. 5º, da Constituição, e extingue o mandado 
de injunção. 
Art. 1. O § 1º, do art. 5º, da Constituição Federal, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  
§ 1º. As normas definidoras de direitos subjetivos constitucionais tem 
aplicabilidade imediata. Na falta de norma regulamentadora necessária ao 
seu pleno exercício, formulará o juízo competente a regra que regerá o caso 
concreto submetido a sua apreciação, com base na analogia, nos costumes e 
nos princípios gerais do direito.  
Art. 2º fica revogado o inciso LXXI, do art. 5º, da Constituição Federal, bem 
como suprida a referencia o mandado de injunção nos seguintes dispositivos: 
art. 102, I, q e II, a; art. 105, I, b; art. 121, § 4º, V.  

 

Reafirmando o entendimento anteriormente assumido, Barroso (2000, p.262-

263), afirma:  
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de fato, surgido como uma ideia importante na busca da efetividade, a 
verdade é que hoje o mandado de injunção, em qualquer de suas versões, 
tornou-se quando não um óbice, ao menos um complicador desnecessário à 
realização dos direitos. [...] O mandado de injunção cumpriu o seu ciclo 
histórico e é melhor substituí-lo por fórmula mais simples, célere e 
abrangente. 

 

Verifica-se, por todo o exposto, que tanto a autoaplicabilidade quanto o 

disciplinamento do processo e julgamento do mandado de injunção fomentaram desde o início 

o debate doutrinário. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de 

Injunção nº 107/1989-DF, decidiu, em unanimidade, que em face do disposto no art. 5°, § 1°, 

da Constituição Federal o instituto era autoaplicável, independentemente de edição de lei. 

A autoaplicabilidade do instituto é questão superada tanto doutrinariamente, 

quanto juridicamente. Entretanto, a decisão da Suprema Corte não solucionou diversos 

entraves procedimentais necessários ao correto deslinde de questões submetidas ao Poder 

Judiciário por meio do mandado de injunção, como por exemplo: a previsão da ação de 

revisão da respectiva decisão, quando sobrevierem modificações das circunstâncias de fato ou 

de direito; a definição dos legitimados para impetrar mandado de injunção individual e 

coletivo; os requisitos da petição inicial e o deferimento desta; o prazo para apresentação de 

informações; as condições em que se dará o exercício dos direitos, liberdades ou prerrogativas 

reclamados; a definição sobre os efeitos e eficácia das decisões (se inter partes ou erga 

omnes) e se os efeitos da decisão transitada em julgado podem ser estendidos por decisão do 

relator a casos análogos; a definição sobre os efeitos de eventual norma superveniente (se ex 

nunc àqueles que já foram beneficiados por decisão transitada em julgado ou se terá efeitos ex 

tunc acaso a decisão seja mais favorável) e, por último, o disciplinamento quanto ao rito 

processual a ser seguido no mandado de injunção. 

Sem sombra de dúvidas que uma lei processual específica, inclusive em 

consonância com a jurisprudência que vem sendo aplicada nos tribunais superiores, acarretará 

a uniformidade das decisões, instrumentalizará os juízes e lhes fornecerá um direcionamento. 

Aos jurisdicionados a existência de um disciplinamento do processo e julgamento do 

mandado de injunção proporcionará uma maior certeza jurídica do alcance e efetividade da 

sentença no mandado injuncional. A transparência das decisões emanadas pelo Poder 

Judiciário é, citando David (2002, p. 120),  

a melhor maneira de se chegar às soluções de justiça que o direito impõe, 
consiste, para os juristas, em procurar apoio nas disposições de lei, [...] na 
medida que esta, pelo rigor da redação que ela comporta, parece ser a melhor 
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técnica para enunciar regras claras, numa época em que a complexidade das 
relações sociais obriga a conferir prioridade, entre os elementos de uma 
solução justa, às preocupações de precisão e clareza. 

 

A elaboração de legislação processual específica para o mandado de injunção 

tem, inclusive, previsão no art. 24 da Lei nº 8.038/1990, segundo o qual, até que se editem 

normas procedimentais próprias para o mandado de injunção, deverá ser observado o rito 

processual do mandado de segurança. 
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CAPÍTULO 3 

DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS PENDENTES DE 
COMPLEMENTAÇÃO  

 

 

3.1 Dispositivos Constitucionais Pendentes de Complementação 

 

 

O texto constitucional que foi promulgado no dia 5 de outubro de 1988, 

possuía trezentos e sessenta e sete dispositivos constitucionais pendentes de complementação, 

distribuídos da seguinte forma: 

i. quarenta e oito dispositivos no Título II, que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais 

(Arts. 5º a 17); 

ii.  cinquenta e um dispositivos no Título III, que trata da Organização do Estado (Arts. 18 a 

43);  

iii.  quarenta e sete dispositivos no Título IV, que trata da Organização dos Poderes (Arts. 44 

a 135);  

iv. quatorze dispositivos no Título V, que trata da Defesa do Estado e das Instituições 

Democráticas (Arts. 136 a 144);  

v. quarenta e um dispositivos no Título VI, que trata da Tributação e do Orçamento (Arts. 

145 a 169);  

vi. trinta e dois dispositivos no Título VII, que trata da Ordem Econômica e Financeira (Arts. 

170 a 192);  

vii.  setenta e um dispositivos no Título VIII, que trata da Ordem Social (Arts. 193 a 232);  

viii.  doze dispositivos no Título IX, que trata das Disposições Constitucionais Gerais (Arts. 

233 a 250) e;  

ix. trinta e dois dispositivos no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Durante esses vinte e quatro anos de vigência da Constituição Federal, foram 

complementados duzentos e cinquenta dispositivos, mas ainda restam cento e dezessete itens 

pendentes de normatização. Para setenta e sete desses dispositivos já existem proposições 
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legislativas objetivando a complementação, mas para quarenta deles não há sequer uma 

proposição em tramitação. Sobre esses dispositivos desprovidos da necessária proposição que 

permita a sua complementação, apresentaremos o Quadro I com as informações 

discriminadas6. 

A Câmara dos Deputados, demonstrando preocupação com a efetividade 

normativa da Constituição Federal, com a preservação das competências constitucionais do 

Poder Legislativo e com a imagem da própria Instituição, criou uma Comissão Especial com o 

objetivo de consolidar o texto constitucional, analisando e apresentando as sugestões e os 

procedimentos necessários à complementação dos dispositivos pendentes de complementação. 

O Senado Federal também manifestou essa inquietação e criou um grupo de trabalho no 

âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania com os mesmos objetivos. 

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados foi criada no dia 10 de março 

de 2009 (53ª Legislatura), e reuniu-se em cinco oportunidades no ano de 2009: 02/06; 23/06; 

26/08; 16/09 e; 16/12. Funcionou sob a coordenação do ex-deputado e ex-desembargador 

Régis de Oliveira, que chegou a emitir um relatório final com sugestões apresentadas nos 

relatórios parciais pelos demais deputados membros da Comissão Especial (vide Quadro II). 

Em suas conclusões no parecer final, a Comissão Especial de Regulamentação 

da Constituição Federal chama a atenção para o fato de que, nem sempre, a inexistência de 

norma complementadora posterior a 1988, significa que o dispositivo constitucional não tenha 

eficácia plena. Informa que sobre várias matérias há leis anteriores que foram recepcionadas 

pela nova ordem constitucional e que dispensam nova complementação e que cada dispositivo 

não demanda necessariamente uma lei individualizada. Em muitas hipóteses uma mesma lei 

pode tratar de vários artigos, parágrafos e incisos, uma vez que se relacionam a matéria 

conexa ou correlata. 

O estudo realizado à época pela referida Comissão Especial mostrou que dos 

cento e quarenta e três dispositivos constitucionais inicialmente apontados pela publicação do 

Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados como sendo pendentes de 

complementação, 34 são de iniciativa de outro Poder, não cabendo à Câmara dos Deputados a 

iniciativa legislativa. A Comissão Especial de Regulamentação da Constituição Federal foi 

                                                 
6 Informação publicada pelo Sistema de Informação Legislativa (SILEG). Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/regulamentacao/dispositivos>. Acesso em: 30 nov. 2012. 
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recriada na atual 54ª Legislatura iniciada em 1º/2/2011, mas, no entanto, até o mês de 

novembro de 2012, ainda não havia sido formalmente instalada. 

O grupo de trabalho da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 

Senado Federal foi criado em maio de 2009 e, segundo informações da assessoria da 

Comissão, não apresentou formalmente nenhum resultado ou relatório do que foi discutido. O 

Grupo de Trabalho não foi recriado para a atual Legislatura. 

A Constituição Federal de 1988 não poderá permanecer ad aeternum com 

parcelas do seu texto funcionando apenas como protocolos de boas intenções. O Poder 

Legislativo, para consolidar o Estado Democrático de Direito e preservar a ordem 

institucional, deverá trabalhar aceleradamente para que o legado deixado pelos constituintes 

com diversos dispositivos constitucionais pendentes de complementação seja efetivamente 

concluído, impedindo com isso, inclusive, a “judicialização” do processo de elaboração 

legislativa. 

De certo que há uma longa jornada a ser cumprida pelo Congresso Nacional 

com a edição de leis ordinárias e complementares que contenham os comandos necessários 

para que os dispositivos constitucionais passem a fazer parte do ordenamento jurídico como 

normas de efetividade plena. Somente assim poderá realizar-se de forma efetiva os anseios de 

vários segmentos da sociedade, expressados pela vontade do constituinte originário. 

 

 

3.2 A Omissão Legislativa e Suas Consequências 

 

 

Conforme Canotilho (2003, p. 1023-1024), referindo-se à interpretação da 

omissão legislativa e sua discussão na doutrina e na jurisprudência constitucionais: 

O conceito de omissão legislativa não é um conceito naturalístico, 
reconduzível a um simples “não fazer”, a um simples conceito de negação. 
Omissão, em sentido jurídico-constitucional, significa não fazer aquilo a que 
se estava constitucionalmente obrigado. A omissão legislativa, para ganhar 
significado autônomo e relevante, deve conexionar-se com uma exigência 
constitucional de acção, não bastando o simples dever de legislar para dar 
fundamento a uma omissão inconstitucional. [...] Devemos separar omissões 
legislativas resultantes da violação de preceitos constitucionais 
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concretamente impositivos, do descumprimento da Constituição derivado da 
não actuação de normas-fim ou normas-tarefa, abstratamente impositivas. 

Continua o constitucionalista português (2003, p. 1024) informando que os 

tipos de inércia que acometem o Poder Legislativo se distinguem em omissão legislativa 

inconstitucional (quando o legislador não implementa as medidas legislativas necessárias para 

tornar exequíveis os preceitos constitucionais) e omissão legislativa em razão da Constituição 

aplicar normas sem força suficiente (deslocando para o legislador a responsabilidade de torná-

las exequíveis). 

Ao referir-se sobre a relevância da omissão, Canotilho (1993, p. 354), ensina 

que  

A omissão legislativa só é autônoma e juridicamente relevante quando 
se conexiona com uma exigência constitucional de ação, não bastando o 
simples dever geral de legislador para dar fundamento a uma omissão 
constitucional. Um dever jurídico-constitucional de ação existirá quando as 
normas constitucionais tiverem a natureza de imposições concretamente 
impositivas. (grifo nosso) 
 

As omissões legislativas de que tratamos aqui são as do tipo inconstitucional, 

autônomas e juridicamente relevantes, pois impostas concretamente no texto da Constituição 

Federal, e que seguramente acarretam consequências políticas, econômicas e sociais. 

A conduta estatal consubstanciada na inércia legislativa que causar algum 

evento danoso a terceiro é passível de responsabilização civil subjetiva ou objetiva. Dentre as 

possibilidades de imputação omissiva configura-se a ausência de legislação de iniciativa dos 

Poderes Legislativo ou Executivo necessária para tornar efetivas as previsões constitucionais 

que exigem providências administrativas ou leis para que os direitos e garantias nelas 

previstas efetivamente se realizem.  

O Estado, pela inércia legislativa dos seus agentes, assume o risco 

administrativo e poderá ser responsabilizado civilmente a indenizar o administrado que sofrer 

algum dano motivado pela omissão legislativa. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente o pedido constante no 

mandado de injunção, tem adotado a postura de conceder prazo razoável para que o 

responsável pela iniciativa legislativa possa sanar omissão que obstaculiza o exercício do 

direito previsto constitucionalmente. Quedando-se inerte o ente estatal e havendo pretensão 

condenatória em favor do prejudicado, tem este autorização judicial para proceder a sua 

liquidação pela via jurisdicional ordinária. A Corte Suprema tem acolhido a tese concretista 
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geral e tem procedido da forma descrita. No julgamento do MI nº 283/1990-DF, por exemplo, 

o Supremo Tribunal Federal decidiu da seguinte forma: 

Premissas, de que resultam, na espécie, o deferimento do mandado de 
injunção para: a) declarar em mora o legislador com relação à ordem de 
legislar contida no artigo 8º, parágrafo 3º, Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, comunicando-o ao Congresso Nacional e a 
Presidência da República; b) assinar o prazo de 45 dias, mais 15 dias para a 
sanção presidencial, a fim de que se ultime o processo legislativo da lei 
reclamada; c) se ultrapassado o prazo acima, sem que esteja promulgada a 
lei, reconhecer ao impetrante a faculdade de obter, contra a União, pela via 
processual adequada, sentença líquida de condenação a reparação 
constitucional devida, pelas perdas e danos que se arbitrem; d) declarar que, 
prolatada a condenação, a superveniência de lei não prejudicará a coisa 
julgada, que, entretanto, não impedirá o impetrante de obter os benefícios da 
lei posterior, nos pontos em que lhe for mais favorável. (BRASIL, 1991) 
 

Temos como certo que a satisfação do ônus econômico da sentença é imposta a 

toda a sociedade que acaba assumindo os prejuízos oriundos da conduta omissiva estatal. Os 

encargos e consequências políticas advindas da omissão legislativa concretizam-se na 

transferência de responsabilidades do Poder Legislativo ao Poder Judiciário, estimulando o 

protagonismo jurisdicional com o consequente desgaste da imagem do Poder que é 

precipuamente legiferante. Esse não atuar para complementar a Constituição com leis que a 

própria Carta determinou que fossem editadas, macula a imagem do Poder Legislativo, 

gerando um aparente desequilíbrio de forças que perigosamente pode se transformar em 

realidade. 

As consequências sociais da omissão legislativa recaem sobre os administrados 

que, em razão de ausência normativa, se veem impossibilitados de exercerem direitos e 

liberdades constitucionais e/ou prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania. Soma-se ao fato a imposição dos custos suportados pelos cidadãos prejudicados 

que, obrigatoriamente, devem constituir advogado para patrocinar a causa. 

O estado de hesitação no qual o Poder Legislativo se coloca permite ao Poder 

Judiciário atuar realizando a integração normativa, decidindo com base em processos 

anteriores onde o direito subjetivo tenha sido inviabilizado em razão de não haver norma 

específica sobre o tema concreto. 

Como elemento demonstrativo da omissão legislativa, apresentaremos ao final 

do presente trabalho o Quadro III, relacionando, ano a ano, o número de mandados de 

injunção protocolados/autuados, distribuídos e julgados pelo Supremo Tribunal Federal no 

período de 1990 a 2012.  
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3.3 O Ativismo Judicial e Suas Consequências 

 

 

Existe uma pluralidade de termos definidores para o ativismo judicial, que, 

agregados, caracterizariam algo como sendo o alargamento discricionário do exercício de 

interpretação e decisão judicial fundamentados no surgimento da jurisdição constitucional e 

na supremacia da Constituição. 

Em alentado artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico, o 

professor Luís Roberto Barroso (2008, p. 3), leciona que o ativismo judicial deve ser 

compreendido com o enfoque em três balizas fundamentais, quais sejam: a análise histórica, 

filosófica e teórica do fenômeno. Senão vejamos: 

A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e 
intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com 
maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura 
ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) a 
aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 
contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do 
legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos 
normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos 
que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de 
condutas ou de abstenções ao poder público, notadamente em matéria de 
políticas públicas. 

Os termos “judicialização” e “ativismo judicial” são fontes constantes de 

confusão conceitual e doutrinária. Magistralmente Barroso (2008, p. 3) explica as diferenças 

entre ambas: 

A judicialização e o ativismo judicial são primos. Vêm, portanto, da mesma 
família, frequentam os mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. 
Não são gerados, a rigor, pelas mesmas causas imediatas. A judicialização, 
no contexto brasileiro, é um fato, uma circunstância que decorre do 
modelo constitucional que se adotou, e não um exercício deliberado de 
vontade política. (grifo nosso) 

Ao referir-se sobre casos em que o Poder Judiciário decidiu, sem alternativa, 

Barroso (2008, p. 3) arremata: 

Se uma norma constitucional permite que dela se deduza uma pretensão, 
subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe dela conhecer, decidindo a matéria. Já o 
ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico e 
proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e 
alcance. Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder 
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Legislativo, de um certo descolamento entre a classe política e a sociedade 
civil, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de maneira 
efetiva. (grifo nosso) 

Em apertada síntese, a judicialização seria decorrente da adoção do modelo de 

Estado Democrático de Direito e se configuraria como a migração de discussões tipicamente 

Executivas e Legislativas para o Poder Judiciário mediante procedimentos e ações que 

objetivem a proteção judicial de direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. O 

ativismo judicial se caracterizaria como a usurpação de funções executivas e legislativas pelo 

Poder Judiciário ao atuar elaborando normas abstratas não autorizadas pela Constituição 

Federal ou por lei. No dizer de Valle (2009, p. 19), há uma ambiguidade no termo ativismo, 

eis que apresenta um caráter finalístico e comportamental. Finalístico quando se refere ao 

compromisso do julgador com a expansão dos direitos individuais, e comportamental quando 

prevalece à visão pessoal do magistrado na interpretação da norma constitucional. 

Por força legal o juiz está forçado a julgar todos os conflitos que lhes são 

submetidos, sendo, portanto, um solucionador de problemas. Trata-se dos princípios do non 

liquet7 ou da indeclinabilidade da jurisdição. O art. 126 da Lei nº 5.869/1973 (Código de 

Processo Civil) e o art. 4° da Lei nº 12.376/2010 (Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro), respectivamente, prescrevem que “o juiz não se exime de sentenciar ou despachar 

alegando lacuna ou obscuridade da lei” e que “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso 

de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”, também chamadas 

de “cláusulas gerais” ou “conceitos jurídicos indeterminados”. 

É salutar que haja o exercício da jurisdição constitucional, pois ao Poder 

Judiciário cabe o papel preponderante de protetor da vontade do constituinte, dirimindo 

conflitos e concretizando o direito, mas isso não pode ser realizado de forma inconsequente, 

desarrazoada e sem o estabelecimento de limites. O que se tem percebido é uma exacerbada 

conduta ativista e positivista da Corte Suprema que age não por mera casualidade, mas 

calcada num proceder consciente e deliberado dos seus ministros.  

Um posicionamento claro e firme do Tribunal a respeito do tema foi assentado 

no voto do Ministro Gilmar Mendes, que assim se expressou ao julgar a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1.351/1995-DF relativa à cláusula de barreira para partidos políticos: 

[…] é possível antever que o Supremo Tribunal Federal acabe por se livrar 
do vetusto dogma do legislador negativo e se alie à mais progressiva linha 

                                                 
7 Obrigação que os juízes tem de julgar todos os conflitos que lhes são submetidos, mesmo que não estejam 
seguros sobre qual é a melhor solução. 
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jurisprudencial das decisões interpretativas com eficácia aditiva, já 
adotadas pelas principais Cortes Constitucionais europeias. A assunção de 
uma atuação criativa pelo Tribunal poderá ser determinante para a solução 
de antigos problemas relacionados à inconstitucionalidade por omissão, que 
muitas vezes causa entraves para a efetivação de direitos e garantias 
fundamentais assegurados pelo texto constitucional. 
O presente caso oferece uma oportunidade para que o Tribunal avance 
nesse sentido. O vazio jurídico a ser produzido por uma decisão simples de 
declaração de inconstitucionalidade/nulidade dos dispositivos normativos 
impugnados – principalmente as normas de transição contidas no artigo 57 – 
torna necessária uma solução diferenciada, uma decisão que exerça uma 
“função reparadora” ou, como esclarece Blanco de Morais, ‘de restauração 
corretiva da ordem jurisdicional afetada pela decisão de 
inconstitucionalidade’. (grifo nosso) (BRASIL, 2006) 

 

Outro exemplo de decisão paradigmática e comprovativa da conduta positivista 

do Supremo Tribunal Federal ocorreu no julgamento da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 54/2004-DF, quando se instituiu a possibilidade de realização de 

aborto eugênico do anencéfalo, criando uma nova hipótese de aborto não prevista legalmente.  

A ampliação do rol de direitos e a crescente necessidade de regulação dos 

comportamentos sociais demandam cada vez mais celeridade e respostas efetivas dos poderes 

constitucionalmente autorizados a legislar, especialmente o Legislativo e o Executivo. A 

lentidão para produzir as normas capazes de fornecer respostas concretas aos litígios judiciais 

em prazo razoável tornar-se um campo aberto às sentenças normativas proferidas pelo Poder 

Judiciário quando instado a se manifestar. 

É certo que havia uma omissão continuada do Poder Legislativo a respeito do 

tema, pois à época da decisão tramitavam com vagar diversas proposições que objetivavam 

definir a possibilidade ou não de se adotar essa nova forma de antecipação da morte do 

nascituro geneticamente malformado. Seria um assunto cuja definição caberia exclusivamente 

ao Congresso Nacional, mas o Poder Judiciário assumiu tal competência como sua e supriu a 

lacuna legislativa. 

Quando provocado, não restam dúvidas que é responsabilidade do Poder 

Judiciário agir interpretando a Constituição Federal e as leis, concretizando o direito e 

resolvendo os conflitos originados das relações sociais. Ocorre que, mesmo em razão da força 

normativa da Constituição, a hermenêutica jurídica8 e a expansão da atuação jurisdicional não 

devem comportar personalismos ou voluntarismos que desafiem a autonomia das instituições 

fundada no princípio da separação dos poderes, colocando em risco a própria democracia. 

                                                 
8 Conjunto de métodos de interpretação que visa compreender as finalidades e a aplicabilidade de um texto legal.  
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A questão de fundo é não se deixar confundir a autoridade do Poder Judiciário 

com a legitimidade do Poder Legislativo. Conforme muito bem explicitou Marmelstein (2010, 

p. 77),  

 

O Judiciário pode ter autoridade para controlar a constitucionalidade das leis, 
mas não necessariamente tem legitimidade. Autoridade pode ser obtida por 
uma mera questão de força ou de conveniência política. Legitimidade não. 
Legitimidade se conquista. E, uma vez obtida, ainda assim precisa ser 
novamente conquistada. É um processo de aceitação contínuo, baseado na 
confiança pelo que se fez no passado, na expectativa de que se pode confiar 
também no presente e na esperança de que, no futuro, será possível confiar 
sempre que for preciso. 
 

Conhecedor de que o Poder Judiciário não adotará uma atitude de 

autocontenção, reduzindo sua interferência sobre as prerrogativas legislativas, o Poder 

Legislativo, com o fito de preservar o seu papel constitucional na divisão dos poderes e impor 

limites objetivos ao processo hermenêutico e ao ímpeto expansionista do Poder Judiciário, 

analisa a Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2011, de autoria do Deputado Nazareno 

Fonteles (PT-PI), cujo objetivo é “estabelecer a competência do Congresso Nacional para 

sustar os atos normativos dos outros poderes que exorbitem do poder regulamentar ou dos 

limites de delegação legislativa”.  

A proposição está fundamentada no art. 49, inciso XI, da Constituição Federal, 

que garante ao Congresso Nacional “zelar pela preservação de sua competência legislativa em 

face da atribuição normativa dos outros poderes”. Justifica o autor que atualmente há uma 

lacuna no inciso V do citado art. 49, levando a uma desigualdade nas relações do Poder 

Legislativo com os outros Poderes, isto é: “atualmente, o Poder Legislativo pode sustar atos 

do Poder Executivo, mas não pode fazer o mesmo em relação aos atos do Poder Judiciário”. 

Diversas são as decisões judiciais cujas sentenças extrapolam o limite desejável 

da interpretação hermenêutica, criando normas de caráter geral e usurpando a competência 

que preponderantemente é do Poder Legislativo. Outros exemplos de conduta positiva 

legislativa do Supremo Tribunal Federal serão objeto de análise no item 3.4. quando 

discorreremos sobre algumas decisões judiciais em mandado de injunção suas consequências. 
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3.4 Algumas Decisões Judiciais em Mandado de Injunção Suas Consequências 

 

 

No caso específico do mandado de injunção, onde impera a ausência de 

parâmetros normativos necessários à concretização das cláusulas constitucionais e à 

catalisação da vontade do constituinte, o magistrado tem agido de forma discricionária, 

superdimensionado o poder decisório que lhe foi estabelecido na moldura normativa, 

tornando quase impossível se prever o limite e a amplitude da resposta jurídica que concederá 

ao caso concreto. 

Exemplos paradigmáticos de conduta legislativa positiva do Supremo Tribunal 

Federal ocorreram nos julgamentos de mandado de injunção que reclamavam a ausência de 

normas que garantissem o direito à aposentadoria especial por insalubridade dos servidores e 

o direito ao exercício de greve pelos servidores públicos. 

Inicialmente, quando instado a manifestar-se sobre o reconhecimento do 

exercício ao direito de greve no serviço público, o Supremo Tribunal Federal limitava-se a 

alertar o Congresso Nacional para que editasse a lei complementar (com a adoção da Emenda 

Constitucional nº 19/98, passou a ser exigida apenas lei ordinária) faltante, estabelecida no 

art. 37, inciso VII, da Constituição Federal. Não obstante os reiterados envios de alertas ao 

Congresso Nacional, este permanecia em estado de inércia legislativa.  

A viragem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ocorreu em relação 

ao direito de greve dos servidores públicos: nos julgamentos dos Mandados de Injunção nº 

20/1988-DF, 485/1995-MT e 585/1998-TO, o STF havia firmado o entendimento no sentido 

de que o referido direito não poderia ser exercido antes da edição da lei complementar (com a 

adoção da Emenda Constitucional nº 19/98, passou a ser exigida apenas lei ordinária) 

respectiva, sob o argumento de que o preceito constitucional que reconheceu o direito de 

greve constituía norma de eficácia limitada, desprovida de autoaplicabilidade. Entretanto, nos 

julgamentos dos Mandados de Injunção nº 631/2000-MS, 670/2002-ES, 708/2004-DF e 

712/2004-PA, o Tribunal assumiu um maior protagonismo judicial e decidiu autorizar os 

servidores públicos a utilizarem, mesmo que provisoriamente, a Lei nº 7.783/89, que dispõe 

sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral.  

Em relação aos mandados de injunção que reclamam a ausência de legislação 

específica sobre aposentadoria especial do servidor público, o Supremo Tribunal Federal tem 
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determinado a aplicação da mesma regra aplicada aos trabalhadores em geral, especificada no 

art. 57, §1º, da Lei nº 8.213/1991. Esse entendimento da Corte Suprema foi pacificado no 

julgamento do Mandado de Injunção nº 721/2005-DF e reiterado nos julgamentos dos 

Mandados de Injunção números 758/2007-DF, 786/2007-DF e 795/2007-DF. 

Esse viés normativo e de caráter erga omnes do mandado de injunção foi 

afirmado pelo ministro Gilmar Mendes no julgamento do Mandado de Injunção 670/2002-ES, 

incluindo-o no rol das ações que completam o sistema de controle abstrato de 

inconstitucionalidade. Na oportunidade, o referido magistrado proclamou que a Corte 

Suprema deveria realizar uma intervenção mais decisiva para normatizar o direito de greve 

dos servidores públicos, assim justificando, de maneira pragmática, o seu posicionamento: 

[...] podemos constatar que o que distingue a situação atual das anteriores é a 
falta de razoabilidade da omissão. Após 17 anos de promulgada a 
Constituição, o Congresso Nacional, em que pese os vários projetos de lei 
existentes, não conseguiu se mobilizar em torno da questão, mantendo a 
constituição impossibilitada de produzir os efeitos para os quais foi criada. A 
força normativa constitucional é um dos postulados centrais no pensamento 
neoconstitucionalista, ao defender uma interpretação no sentido de sua 
efetividade em relação a direitos fundamentais e bens jurídicos coletivos 
consagrados em seu texto. O texto constitucional passa, assim, a ser 
percebido como um documento jurídico imperativo, dotado de eficácia 
jurídica em diferentes graus, cuja concretização normativa não poderia 
constituir uma tarefa deixada, de modo exclusivo, ao julgamento de 
conveniência e oportunidade do legislador ordinário. O fato novo, no 
presente caso, é o excesso na omissão legislativa: uma situação que 
possibilita uma atuação mais enérgica do Judiciário diante do Poder 
Legislativo. Mesmo indiretamente, a tese da força normativa da 
constituição e o papel de protagonista institucional conferido ao Poder 
Judiciário pelas teorias neoconstitucionalistas fornecem razões teóricas 
para justificar uma postura ativista pelo tribunal em casos – 
desarrazoados – de omissão legislativa. (grifo nosso) (BRASIL, 2008) 

Urge, portanto, que o Poder Legislativo adote uma postura de proatividade, 

seja legislando em tempo razoável para rematar os dispositivos constitucionais que reclamam 

lei complementar ou ordinária para torná-los efetivos, seja editando norma que discipline o 

processo e julgamento do mandado de injunção individual e coletivo, a exemplo do que 

propõe o Projeto de Lei nº 6.002/1990 e seus apensos. Quedando-se inerte na adoção de 

providências, o Poder Legislativo incorre no sério risco de transferir parte de sua função de 

legislador positivo ao Poder Judiciário, ou de transformar-se em mero acólito do processo 

normativo. 

Lembrando Hirschl (apud VIEIRA, 2009, p. 4), ao discorrer sobre a tese da 

preservação hegemônica que “o poder judicial não cai do céu; ele é politicamente construído”. 



49 
 

 

CAPÍTULO 4 

CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS DE LEI QUE VISAM 
DISCIPLINAR O PROCESSO E JULGAMENTO DO MANDADO DE 

INJUNÇÃO 

 

A seguir, nos itens 4.1 a 4.7, apresentaremos de forma pormenorizada as 

características básicas dos Projetos de Lei nºs 6.002/1990, 998/1988, 1.662/1989, 4.679/1990, 

3.153/2000, 6.839/2006 e 6.128/2009, que tramitam na Câmara dos Deputados com o 

objetivo de disciplinar o processo e o julgamento do mandado de injunção. 

O inteiro teor, a tramitação, os pareceres, os substitutivos e os votos em 

separado das proposições serão disponibilizados no Quadro IV, anexo a este trabalho.  

 

 

4.1 Projeto de Lei nº 6.002/1990 

 

O Projeto de Lei nº 6.002/1990, que dispõe sobre o mandado de injunção, é 

originário do Senado Federal, onde tramitou como o PLS N° 76/88 e teve como autor o ex-

senador Ruy Bacelar (PMDB/BA). Na Câmara dos Deputados já tramitava o Projeto de Lei nº 

998/1988, de autoria do ex-deputado Maurílio Ferreira Lima (PMDB/PE), cujo objetivo era 

regular o rito processual do mandado de injunção. Por força do inciso II do art. 143 do RICD 

e do art. 140 do RCCN, que estabelecem que a proposição do Senado tenha precedência sobre 

a da Câmara, o PL nº 998/1988 foi apensado ao PL nº 6.002/1990. A proposição e seus 

apensos se encontram prontos para ser inclusos na Pauta na Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJC). 

 

 

4.2 Projeto de Lei nº 998/1988 

 

 

O Projeto de Lei nº 998/1988, que regula o rito processual do mandado de 

injunção, teve como autor o ex-deputado Maurílio Ferreira Lima (PMDB/PE). Conforme 
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noticiado anteriormente, por força do inciso II, do art. 143, do RICD, que estabelece que a 

proposição do Senado tem precedência sobre a da Câmara, o referido Projeto de Lei foi 

apensado ao PL nº 6.002/1990. 

 

 

4.3 Projeto de Lei nº 1.662/1989 

 

 

O Projeto de Lei nº 1.662/1989, que teve como autor o ex-deputado Samir 

Achôa (PMDB/SP), determina a aplicação da Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951, ao 

mandado de injunção. A referida lei que regulava o processo do mandado de segurança foi 

revogada pela Lei nº 12.016/2009, que passou a disciplinar o mandado de segurança 

individual e coletivo. A matéria objeto do Projeto de Lei nº 1.662/1989 foi transformada em 

norma jurídica através do art. 24, parágrafo único, da Lei nº 8.038/1990. 

 

 

4.4 Projeto de Lei nº 4.679/1990 

 

 

O Projeto de Lei nº 4.679/1990 dispõe sobre o mandado de injunção, 

objetivando disciplinar o disposto no inciso LXXI do art. 5º da Constituição Federal de 1988. 

Teve como autor o ex-deputado Cunha Bueno (PDS/SP). 

 

 

4.5 Projeto de Lei nº 3.153/2000 

 

 

O Projeto de Lei nº 3.153/2000 dispõe sobre o mandado de injunção e, 

identicamente ao PL nº 4.679/1990, objetiva disciplinar o disposto no inciso LXXI do art. 5º 

da Constituição Federal de 1988. Teve como autor o ex-deputado José Roberto Batochio 

(PT/RJ). 
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4.6 Projeto de Lei nº 6.839/2006 

 

 

O Projeto de Lei nº 6.839/2006, também de forma idêntica ao demais projetos 

citados anteriormente, dispõe sobre o mandado de injunção e objetiva disciplinar o disposto 

no inciso LXXI do art. 5º da Constituição Federal de 1988. Teve como autora a ex-deputada 

Maninha (PSOL/DF). 

 

 

4.7 Projeto de Lei nº 6.128/2009 

 

 

O Projeto de Lei nº 6.128/2009, conforme sua ementa, objetiva disciplinar o 

processo e o julgamento do mandado de injunção individual e coletivo. O autor da proposição 

é o ex-deputado Flávio Dino (PC do B/MA). 

 

 

4.8 Limites e/ou Parâmetros Impostos pelo Projeto de Lei nº 6.002/1990 e Apensados 

 

 

À exceção do Projeto de Lei nº 1.662/1989, que determinava a aplicação de 

regras já existentes na Lei nº 1.533/1951 (Lei nº 12.016/2009) para disciplinar o mandado de 

injunção, os demais projetos (PL nº 6.002/1990; PL nº 998/1988; PL nº 4.679/1990; PL nº 

3.153/2000; PL nº 6.839/2006 e PL nº 6.128/2009) intentam criar normativo específico para 

disciplinar o processo e julgamento do mandado de injunção. 

O Projeto de Lei nº 6.002/1990, em síntese, procura definir o instituto do 

mandado de injunção, disciplinando a competência dos tribunais para dele conhecer, enumera 

os requisitos para a petição inicial, disciplinando seu acolhimento pelos juízes. O referido 

Projeto de Lei dispõe ainda sobre o processo e julgamento da causa, notadamente quanto à 

citação, pedido de informações, oitiva do Ministério Público, prazo para decisão, apelação, 

renovação do pedido, prioridade para julgamento e litisconsórcio. 
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Por entender que os projetos de lei acima mencionados não incorporam 

aspectos já acolhidos pela doutrina e pelo Poder Judiciário, dado o longo período que 

tramitam no Congresso Nacional, o deputado Relator Vicente Cândido ofereceu, na Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania, um Substitutivo global ao Projeto de Lei nº 

6.002/1990 e apensos, “agregando-lhe os mais recentes posicionamentos jurisprudenciais e 

doutrinários, a fim de dar ao mandado de injunção a feição mais atual possível”. 

Para a elaboração do referido Substitutivo global o Relator teceu considerações 

sobre a trajetória do mandado de injunção, destacando o papel do Supremo Tribunal Federal 

na construção desse caminho. O mandamus que antes tinha um caráter meramente 

declaratório passou a ter, com a evolução jurisprudencial, um caráter mandamental e 

sancionatório, permitindo, inclusive, que os cidadãos prejudicados tivessem direito a 

reparação econômica. 

O ponto fulcral do Substitutivo global é aquele em que o Relator reconhece que 

o mandado de injunção constitui uma modulação constitucional do princípio da separação de 

Poderes, sendo um instrumental que permite e dá liberdade ao Poder Judiciário para inovar no 

ordenamento jurídico, ainda que para o caso concreto. 

Informa que, seguindo a jurisprudência e a maioria absoluta da doutrina, 

adotou a teoria concretista por entender que a integração das lacunas do sistema jurídico pelo 

juiz é mecanismo largamente conhecido e aceito no mundo romano-germânico, sendo que, no 

Brasil, o suprimento da omissão da lei pelo Judiciário é reconhecido pela Lei de Introdução às 

normas do Direito Brasileiro9, em seu art. 4º, assim como pelo Código de Processo Civil, em 

seu art. 126, com a proibição do non liquet. Fizemos referência ao assunto no item 3.3, que 

trata do Ativismo Judicial e Suas Consequências. 

Ao analisar o mérito da proposição principal e dos apensos, o Relator apontou 

a inconstitucionalidade dos dispositivos que estabelecem a competência dos Tribunais de 

Justiça e dos juízes estaduais para conhecer e julgar mandados de injunção. Entendeu que tais 

disposições violam o art. 125, § 1º da Constituição Federal. Outra inconstitucionalidade 

apontada foi a que previa a fixação da competência dos juízes e tribunais eleitorais por via de 

lei ordinária, conforme o disposto no art. 121 da Constituição Federal, que demanda lei 

complementar para a matéria. Concordou, contudo, que essa fixação da competência para a 

Justiça do Trabalho poderia, com base no art. 113, ser realizada por lei ordinária. 

                                                 
9 Redação dada pela Lei nº 12.376, de 2010 ao Decreto-Lei nº 4.707, de 1942. 
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O Relator não incluiu no texto do Substitutivo a competência da Justiça Federal 

para conhecer de mandado de injunção, justificando que há uma incongruência no texto 

constitucional, pois o art. 105, I, “h” excepciona a competência do Superior Tribunal de 

Justiça, mas os arts. 108 e 109 não preveem a mesma competência. 

Com supedâneo no art. 129, II, da Constituição Federal e no art. 6º da Lei 

Complementar nº 75/93, atribui legitimidade ativa ao Ministério Público para o ajuizamento 

de mandado de injunção coletivo. 

Justificando ser um mister dar prevalência aos princípios constitucionais do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais dos 

cidadãos brasileiros, admitiu a formação de litisconsórcio passivo entre a autoridade pública 

impetrada e aqueles que porventura venham a suportar os efeitos da sentença no mandado de 

injunção. Entretanto, deixou sob a responsabilidade do juiz da causa decidir, nos termos da 

legislação processual civil, pela necessidade – ou não – da formação do litisconsórcio. 

Quanto à medida liminar, aliou-se com a jurisprudência firmada pelo Supremo 

Tribunal Federal e opinou pela impossibilidade de sua concessão. Também não admitiu a 

criação, por meio de lei ordinária, de novos recursos ordinários em mandado de injunção, 

além do já existente para o Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, II, a) qual seja: a 

apelação como recurso principal. O mesmo impeditivo de criação de novos recursos vale para 

as ações de competência originária dos tribunais de segundo grau. 

Por derradeiro, acredita o Relator que o texto do Substitutivo ao Projeto de Lei 

nº 6.002/1990 e apensos, acaso seja aprovado, imporá os devidos limites e/ou parâmetros para 

restringir a possibilidade de decisões unipessoais, deixando a responsabilidade com o 

colegiado dos tribunais, como salvaguarda do princípio democrático. 

 

 

4.9 Possibilidades e Prazo de Aprovação do Projeto de Lei nº 6.002/1990 e Apensados 

 

 

As pautas de votações das duas Casas do Congresso Nacional e, por extensão, 

das suas Comissões, não são construídas unilateralmente por seus presidentes. A escolha dos 

temas a serem pautados requer uma elaborada engenharia política, convergindo para o 



54 
 

 

atendimento dos mais diversos segmentos da sociedade que exercem enorme pressão para que 

os temas dos seus interesses sejam discutidos e votados. 

Dentre os atores que labutam nessa arena, o Poder Executivo é o que melhor e 

com mais ênfase exercita a supremacia da escolha dos temas que deverão ser abordados. 

Conforme advertem Levinson e Pildes,  

a distinção prática entre um governo [Executivo/Legislativo] partidariamente 
dividido ou unificado rivaliza com a distinção constitucional entre os 
Poderes e normalmente se sobrepõe a ela quando se trata de predizer e 
explicar a dinâmica política entre ramos do governo. O reconhecimento de 
que essa dinâmica pode mudar de competitiva, quando o governo está 
dividido, para cooperativa, quando está unificado, coloca em xeque 
premissas básicas da teoria jurídica da separação dos poderes. (LEVINSON; 
PILDES, apud BARBOSA, 2011, p. 8) 

O presidencialismo de coalizão, reinante no sistema político brasileiro, permite 

que o Poder Executivo imponha boa parte da agenda legislativa e a pauta das deliberações. A 

preponderância do Poder Executivo fica ainda mais acentuada quando há a coincidência de os 

Poderes Executivo e Legislativo serem controlados simultaneamente pelo mesmo partido ou 

coalizão, como se configura o momento atual. Esse predomínio é fortemente facilitado pelos 

benefícios proporcionados por meio do pork barrel10, onde há generosa distribuição de cargos 

públicos e, por intermédio de emendas parlamentares apresentadas à Lei Orçamentária Anual, 

de destinação de recursos para a construção de obras. 

O prazo decorrido desde a apresentação do Projeto de Lei 6.002/1990 deixa 

transparecer o quão será árduo o caminho a ser percorrido até a aprovação deste e das 

proposições que tramitam apensas. Conforme informado no Quadro IV (Conteúdos, 

Tramitação, Pareceres Substitutivos e Votos em Separado do Projeto de Lei 6.002/1990 e 

apensos), no dia 23/05/2012 os deputados Nazareno Fonteles e Fábio Trad apresentaram 

requerimento, que foi aprovado no dia 31/05/2012, solicitando a realização de audiência 

pública para debater referidas proposições. Em razão da importância do assunto foram 

convidados especialistas da envergadura da Doutora em Direito pela PUC/SP, Flavia 

Piovesan; do Mestre e Doutorando pela PUC/SP, Dr. André Puccinelli Junior; do Advogado 

Geral da União, Dr. Luís Inácio Lucena Adams e; do Doutor em Direito pela USP/SP, Dr. 

Elival da Silva Ramos. 

                                                 
10 Fisiologismo ou clientelismo que proporciona a distribuição de benesses pelo governo para a 

aquisição/manutenção de apoio político. 
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Informações colhidas junto à Secretaria da Comissão de Constituição e Justiça 

e de Cidadania da Câmara dos Deputados, noticiam que não há sequer data prevista para a 

realização da audiência pública, pois existem diversas audiências públicas que foram 

aprovadas com precedência para serem realizadas. O pressuposto é que as possibilidades e 

prazos para aprovação do Projeto de Lei 6.002/1990 são ainda mais remotos, considerando 

que a Pauta da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados 

tem cerca de setecentas proposições prontas para discussão e votação. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Conforme demonstrado no decorrer dessa pesquisa, verificou-se que, não 

obstante haver transcorrido vinte e quatro anos da promulgação da Constituição Federal, até a 

data de apresentação desse trabalho, ainda restam em seu Texto cerca de cento e dezoito 

dispositivos pendentes de complementação legal. Objetivando não permitir que o exercício 

dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania, assegurados na própria Constituição ficassem inviabilizados pela 

ausência de norma complementadora estabelecida pelo legislador constituinte e não elaborada 

pelo legislador ordinário ou outro órgão estatal, instituiu-se o remédio constitucional 

denominado mandado de injunção. 

Em razão da renitente mora do Poder Legislativo e, eventualmente, de outros 

órgãos estatais, o Poder Judiciário passou a ser acionado para manifestar-se sobre diversos 

temas. Inicialmente, essa manifestação ocorria apenas com a emissão de sentença que 

declarava a mora legislativa e estabelecia um prazo para que fosse sanada. Verificando que a 

inércia legislativa persistia, o Poder Judiciário evoluiu a sua jurisprudência e passou a atribuir 

caráter mandamental (e não simplesmente declaratório) ao mandado de injunção, permitindo 

que, com ele, se possa suprir, para o caso concreto, a omissão legislativa. Com isso, além de 

declarar a omissão, o Supremo Tribunal Federal passou a realizar a integração de norma, 

viabilizando, no caso concreto, o exercício do direito obstruído, afastando as consequências 

da ausência da norma legislativa necessária à sua fruição. 

Conforme afirmei alhures, o ativismo judicial se caracteriza pela usurpação de 

funções executivas e legislativas pelo Poder Judiciário ao atuar elaborando normas abstratas 

não autorizadas pela Constituição Federal ou por lei. Exemplos dessa forma de agir ocorreram 

nas decisões proferidas nos Mandados de Injunção nº 670/2002-ES, 708 e 712/2004-PA, 

estabelecendo-se a utilização da Lei nº 7.783/89, que disciplina os movimentos grevistas no 

âmbito do setor privado, como solução para a omissão legislativa relacionada ao direito de 

greve dos servidores públicos, previsto no art. 37, VII, da Constituição Federal. No mesmo 

sentido, foram as decisões proferidas nos Mandados de Injunção nº 721/2005-DF, 758/2007-

DF, 786/2007-DF e 795/2007-DF, onde se estabeleceu que fosse utilizado o § 1º do art. 57 da 

Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre a aposentadoria especial na iniciativa privada, como 
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solução para a omissão legislativa relacionada à aposentadoria especial por insalubridade dos 

servidores públicos, prevista no § 4º do art. 40 da Constituição Federal. 

Ocorre que o processo e julgamento dos mandados de injunção acontecem sem 

que haja regulação processual apropriada, fazendo com que a Suprema Corte, para suprir a 

ausência de regramento específico e dar concreção ao texto constitucional, profira sentenças 

com conteúdo normativo. Na ausência de um balizamento específico, os magistrados 

recorrem à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito, mecanismos 

reconhecidos e autorizados pela Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, em seu art. 

4º, bem como pelo Código de Processo Civil, em seu art. 126. Para que o processo e 

julgamento do mandado de injunção não estivessem à deriva, estabeleceu-se, de forma 

precária, que, enquanto não editada legislação específica, lhe fosse emprestado, por analogia, 

o rito utilizado para o mandado de segurança, estabelecido no parágrafo único do art. 24 da 

Lei nº 8.038/1990. 

Características processuais e procedimentais específicas do mandado de 

injunção dependem de legislação específica para ser parametrizadas, a exemplo da 

legitimidade passiva, da possibilidade ou impossibilidade da concessão da tutela, da previsão 

da ação de revisão da respectiva decisão, quando sobrevierem modificações das 

circunstâncias de fato ou de direito; da definição dos legitimados para impetrar mandado de 

injunção individual e coletivo; dos requisitos da petição inicial e o deferimento desta; do 

prazo para apresentação de informações; das condições em que se dará o exercício dos 

direitos, liberdades ou prerrogativas reclamados; da definição sobre os efeitos e eficácia das 

decisões (se inter partes ou erga omnes) e se os efeitos da decisão transitada em julgado 

podem ser estendidos por decisão do relator a casos análogos; da definição sobre os efeitos de 

eventual norma superveniente (se ex nunc àqueles que já foram beneficiados por decisão 

transitada em julgado ou se terá efeitos ex tunc acaso a decisão seja mais favorável) e, por 

último, do disciplinamento quanto ao rito processual a ser seguido. 

É senso comum que os direitos constitucionais assegurados aos cidadãos 

devem ser concretizados e que a prestação jurisdicional, também não lhes pode ser negada. O 

que se defende é que os poderes constitucionalmente autorizados a legislar, especialmente o 

Legislativo e o Executivo, atuem com a maior brevidade possível na regulação dos 

comportamentos sociais que demandam cada vez mais celeridade e respostas efetivas.   

A inércia para produzir as normas capazes de fornecer respostas concretas aos 

litígios judiciais em prazo razoável torna-se um campo aberto à criatividade normativa do 
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Poder Judiciário. As sentenças normativas proferidas com caráter constitutivo erga omnes, 

nos julgamentos de mandado de injunção, não são uma atribuição constitucional do Poder 

Judiciário. A este cabe, tão somente, decidir o caso com base nos princípios constitucionais 

positivados, tornando efetiva a promessa do direito subjetivo, prolatando sentenças com 

efeitos apenas inter partes. A edição de norma geral abstrata é função típica e primordial do 

Poder Legislativo, ou do Poder Executivo após a anuência do primeiro. 

Conforme citado no transcorrer desse trabalho, o poder judicial não cai do céu; 

ele é politicamente construído. O Poder Legislativo, ao transferir suas responsabilidades 

legiferantes ao Poder Judiciário, coloca em risco a estabilidade democrática, a segurança 

jurídica e macula a própria imagem perante a opinião pública. Se circunstâncias diversas 

dificultam ou impedem que os dispositivos constitucionais que estão pendentes de 

complementação sejam concretizados, faz-se extremamente necessário que, ao menos, o 

Poder Legislativo, para preservar suas prerrogativas constitucionais, edite norma processual 

específica para disciplinar o processo e julgamento do mandado de injunção individual e 

coletivo, definindo, condicionando e limitando as condutas exigidas, permitidas e reprimidas 

ao juiz e às partes.  

Esses parâmetros necessários estão estabelecidos no Projeto de Lei nº 

6.002/1990 e apensos, que, se futuramente aprovados e transformados em norma jurídica, 

certamente estabelecerão os propósitos norteadores e delinearão as linhas limítrofes da função 

jurisdicional e os escopos do processo e julgamento do mandado de injunção, permitindo que 

o Poder Judiciário atue na resolução de conflitos sem invadir as competências e atribuições 

dos Poderes Legislativo e Executivo.  
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QUADRO I 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DISPOSITIVOS NÃO COMPLEMENTADOS E SEM PROPOSIÇÕES 

TÍTULO  DISPOSITIVO  
LEGISLAÇÃO 

ANTERIOR  
NORMAS 

CORRELATAS  

Dos Direitos e 
Garantias 
Fundamentais 

Art. 5º ....................... 
XXXVIII  - é reconhecida a 
instituição do júri, com a 
organização que lhe der a lei, 
assegurados: 
a) a plenitude de defesa; 
b) o sigilo das votações; 
c) a soberania dos veredictos; 
d) a competência para o julgamento 
dos crimes dolosos contra a vida; 

Decreto-Lei nº 
3.689, de 
03/10/1941, (CPP) 
livro II, cap. II, arts. 
406 e ss. 

Lei nº 8.185, de 
14/05/1991 

Da 
Organização 
do Estado 

Art. 18. ..................... 
§ 2º Os Territórios Federais 
integram a União, e sua criação, 
transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem 
serão reguladas em lei 
complementar. 

Lei Complementar 
nº 20, de 
01/07/1974 

- 

Art. 37....................... 
XXII - as administrações tributárias 
da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, 
atividades essenciais ao 
funcionamento do Estado, exercidas 
por servidores de carreiras 
específicas, terão recursos 
prioritários para a realização de 
suas atividades e atuarão de forma 
integrada, inclusive com o 
compartilhamento de cadastros e de 
informações fiscais, na forma da lei 
ou convênio. 
(Inciso acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 2003) 

- - 

Art. 37....................... 
§ 8º A autonomia gerencial, 
orçamentária e financeira dos 
órgãos e entidades da administração 
direta e indireta poderá ser 
ampliada mediante contrato, a ser 
firmado entre seus administradores 
e o poder público, que tenha por 
objeto a fixação de metas de 

- - 
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desempenho para o órgão ou 
entidade, cabendo à lei dispor 
sobre: 
I - o prazo de duração do contrato; 
II - os controles e critérios de 
avaliação de desempenho, direitos, 
obrigações e responsabilidade dos 
dirigentes; 
III - a remuneração do pessoal. 
(Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
Art. 37....................... 
§ 11. Não serão computadas, para 
efeito dos limites remuneratórios de 
que trata o inciso XI do caput deste 
artigo, as parcelas de caráter 
indenizatório previstas em lei. 
(Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005) 

- - 

Art. 39....................... 
§ 5º Lei da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios 
poderá estabelecer a relação entre a 
maior e a menor remuneração dos 
servidores públicos, obedecido, em 
qualquer caso, o disposto no art. 37, 
XI. 
(Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

- - 

Art. 39....................... 
§ 7º Lei da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios 
disciplinará a aplicação de recursos 
orçamentários provenientes da 
economia com despesas correntes 
em cada órgão, autarquia e 
fundação, para aplicação no 
desenvolvimento de programas de 
qualidade e produtividade, 
treinamento e desenvolvimento, 
modernização, reaparelhamento e 
racionalização do serviço público, 
inclusive sob a forma de adicional 
ou prêmio de produtividade. 
(Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

- - 

Art. 40....................... 
§º 3º Para o cálculo dos proventos 
de aposentadoria, por ocasião da 
sua concessão, serão consideradas 

- - 
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as remunerações utilizadas como 
base para as contribuições do 
servidor aos regimes de previdência 
de que tratam este artigo e o art. 
201, na forma da lei. 
(Parágrafo com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, de 
2003) 
Art. 40 
§ 21 A contribuição prevista no § 
18 deste artigo incidirá apenas 
sobre as parcelas de proventos de 
aposentadoria e de pensão que 
superem o dobro do limite máximo 
estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social 
de que trata o art. 201 desta 
Constituição, quando o beneficiário, 
na forma da lei, for portador de 
doença incapacitante. 
(Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005) 

- - 

Da 
Organização 
dos Poderes 

Art. 79 
Parágrafo único. O Vice-
Presidente da República, além de 
outras atribuições que lhe forem 
conferidas por lei complementar, 
auxiliará o Presidente, sempre que 
por ele convocado para missões 
especiais. 

- - 

Art. 84........................................... 
XXV  - prover e extinguir os cargos 
públicos federais, na forma da lei; 

- - 

Art. 95............................................ 
Parágrafo único............................... 
IV  - receber, a qualquer título ou 
pretexto, auxílios ou contribuições 
de pessoas físicas, entidades 
públicas ou privadas, ressalvadas as 
exceções previstas em lei; 
(Inciso acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

- - 

Art. 110........................................... 
Parágrafo único. Nos Territórios 
Federais, a jurisdição e as 
atribuições cometidas aos juízes 
federais caberão aos juízes da 
Justiça local, na forma da lei. 

Lei nº 5.010, de 
30/05/1966 

- 

Art. 111-A....................................... 
§2º................................................... 

- - 
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II - o Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho, cabendo-lhe exercer, 
na forma da lei, a supervisão 
administrativa, orçamentária, 
financeira e patrimonial da Justiça 
do Trabalho de primeiro e segundo 
graus, como órgão central do 
sistema, cujas decisões terão efeito 
vinculante. 
(Artigo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
Art. 129......................................... 
§1º A legitimação do Ministério 
Público para as ações civis previstas 
neste artigo não impede a de 
terceiros, nas mesmas hipóteses, 
segundo o disposto nesta 
Constituição e na lei. 

Lei nº 7.347, de 
24/07/1985 

- 

Da Tributação 
e do 
Orçamento 

Art. 150........................................ 
§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, 
redução de base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão relativos a 
impostos, taxas ou contribuições só 
poderá ser concedido mediante lei 
específica, federal, estadual ou 
municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente 
tributo ou contribuição, sem 
prejuízo do disposto no art. 155, § 
2º, XII, g. 

- - 

Art. 155......................................... 
§ 6º O imposto previsto no inciso 
III:I - terá alíquotas mínimas 
fixadas pelo Senado Federal;II - 
poderá ter alíquotas diferenciadas 
em função do tipo e utilização. 
(Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 2003) 

- - 

Art. 163........................................ 
VII - compatibilização das funções 
das instituições oficiais de crédito 
da União, resguardadas as 
características e condições 
operacionais plenas das voltadas ao 
desenvolvimento regional. 

Lei nº 4.595, de 
31/12/1964 

- 

 
Art. 165....................................... 
§ 8º A lei orçamentária anual não 
conterá dispositivo estranho à 

- - 
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previsão da receita e à fixação da 
despesa, não se incluindo na 
proibição a autorização para 
abertura de créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito, 
ainda que por antecipação de 
receita, nos termos da lei. 

Da Ordem 
Social 

Art. 206....................................... 
VIII - piso salarial profissional 
nacional para os profissionais da 
educação escolar pública, nos 
termos de lei federal. 
(Inciso acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) 

- - 

Art. 206...................................... 
Parágrafo único. A lei disporá 
sobre as categorias de trabalhadores 
considerados profissionais da 
educação básica e sobre a fixação 
de prazo para a elaboração ou 
adequação de seus planos de 
carreira, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
(Parágrafo único acrescido pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 
2006) 

- - 

Art. 216............................................ 
§ 4º Os danos e ameaças ao 
patrimônio cultural serão punidos, 
na forma da lei. 

Decreto-Lei nº 25, 
de 30/11/1937 
Decreto-Lei nº 
2.848, de 
07/12/1940, (CP) 
(arts. 163, 165 e 
166) Lei nº 3.924, 
de 26/07/1961Lei 
nº 4.717, de 
29/06/1965 (art. 1º, 
§ 2º) Lei nº 4.845, 
de 19/11/1965 Lei 
nº 7.347, de 
24/07/1985 

- 

Art. 227........................................... 
§ 8º ................................................. 
I – o estatuto da juventude, 
destinado a regular os direitos dos 
jovens; 
(Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010) 

- - 

Art. 227............................................ 
§ 8º ............................................... 

- - 
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(Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010) 

Das 
Disposições 
Constitucionais 
Gerais 

Art. 249. Com o objetivo de 
assegurar recursos para o 
pagamento de proventos de 
aposentadoria e pensões concedidas 
aos respectivos servidores e seus 
dependentes, em adição aos 
recursos dos respectivos tesouros, a 
União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios poderão 
constituir fundos integrados pelos 
recursos provenientes de 
contribuições e por bens, direitos e 
ativos de qualquer natureza, 
mediante lei que disporá sobre a 
natureza e administração desses 
fundos. 
(Artigo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 

- - 

ADCT 

Art. 16........................................... 
§ 3º Incluem-se entre os bens do 
Distrito Federal aqueles que lhe 
vierem a ser atribuídos pela União 
na forma da lei. 

- - 

Art. 19........................................... 
§ 1º O tempo de serviço dos 
servidores referidos neste artigo 
será contado como título quando se 
submeterem a concurso para fins de 
efetivação, na forma da lei. 

  

Art. 19........................................... 
§ 3º O disposto neste artigo não se 
aplica aos professores de nível 
superior, nos termos da lei. 

- - 

Art. 23........................................... 
Parágrafo único. A lei referida 
disporá sobre o aproveitamento dos 
censores federais, nos termos deste 
artigo. 

- - 

Art. 24. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios 
editarão leis que estabeleçam 
critérios para a compatibilização de 
seus quadros de pessoal ao disposto 
no art. 39 da Constituição e à 
reforma administrativa dela 
decorrente, no prazo de dezoito 
meses, contados da sua 
promulgação. 

- - 
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Art. 34.......................................... 
§ 11 Fica criado, nos termos da lei, 
o Banco de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste, para dar 
cumprimento, na referida região, ao 
que determinam os arts. 159, I, c , e 
192, § 2º, da Constituição. 

- - 

Art. 83. Lei federal definirá os 
produtos e serviços supérfluos a que 
se referem os arts. 80, II, e 82, § 2º. 
(Artigo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 31, de 2000 e com 
nova redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 2003) 

- - 

Art. 93. A vigência do disposto no 
art. 159, III, e § 4º, iniciará somente 
após a edição da lei de que trata o 
referido inciso III. 
(Artigo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 2003) 

- - 

Art. 97. Até que seja editada a lei 
complementar de que trata o § 15 
do art. 100 da Constituição Federal, 
os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios que, na data de 
publicação desta Emenda 
Constitucional, estejam em mora na 
quitação de precatórios vencidos, 
relativos às suas administrações 
direta e indireta, inclusive os 
emitidos durante o período de 
vigência do regime especial 
instituído por este artigo, farão 
esses pagamentos de acordo com as 
normas a seguir estabelecidas, 
sendo inaplicável o disposto no art. 
100 desta Constituição Federal, 
exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 
12, 13 e 14, e sem prejuízo dos 
acordos de juízos conciliatórios já 
formalizados na data de 
promulgação desta Emenda 
Constitucional. 

- - 

Emendas 
Constitucionais 

Emenda Constitucional nº 41/03.... 
Art. 6º. Ressalvado o direito de 
opção à aposentadoria pelas normas 
estabelecidas pelo art. 40 da 
Constituição Federal ou pelas regras 
estabelecidas pelo art. 2º desta 
Emenda, o servidor da União, dos 

- - 
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Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas 
autarquias e desta Emenda poderá 
aposentar-se com proventos 
integrais, que corresponderão à 
totalidade da remuneração do 
servidor no cargo efetivo em que se 
der a aposentadoria, na forma da lei, 
quando, observadas as reduções de 
idade e tempo de contribuição 
contidas no § 5º do art. 40 da 
Constituição Federal, vier a 
preencher, cumulativamente, as 
seguintes condições:I - sessenta 
anos de idade, se homem, e 
cinquenta e cinco anos de idade, se 
mulher; II - trinta e cinco anos de 
contribuição, se homem, e trinta 
anos de contribuição, se mulher; III 
- vinte anos de efetivo exercício no 
serviço público; e IV - dez anos de 
carreira e cinco anos de efetivo 
exercício no cargo em que se der a 
aposentadoria. 

 

Emenda Constitucional nº 41/03..... 
Art. 6º- A. O servidor da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, que tenha 
ingressado no serviço público até a 
data de publicação desta Emenda 
Constitucional e que tenha se 
aposentado ou venha a se aposentar 
por invalidez permanente, com 
fundamento no inciso I do § 1º do 
art. 40 da Constituição Federal, tem 
direito a proventos de aposentadoria 
calculados com base na 
remuneração do cargo efetivo em 
que se der a aposentadoria, na 
forma da lei, não sendo aplicáveis 
as disposições constantes dos §§ 3º, 
8º e 17 do art. 40 da Constituição 
Federal. 
Parágrafo único. Aplica-se ao valor 
dos proventos de aposentadorias 
concedidas com base no caput o 
disposto no art. 7º desta Emenda 
Constitucional, observando-se igual 
critério de revisão às pensões 

- 

- 
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derivadas dos proventos desses 
servidores. 

 

Emenda Constitucional nº 41/03...... 
Art. 7º. Observado o disposto no 
art. 37, XI, da Federal, os proventos 
de aposentadoria dos servidores 
públicos titulares de cargo efetivo e 
as pensões dos seus dependentes 
pagos pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, em 
fruição na data de publicação desta 
Emenda, bem como os proventos de 
aposentadoria dos servidores e as 
pensões dos dependentes 
abrangidos pelo art. 3º desta 
Emenda, serão revistos na mesma 
proporção e na mesma data, sempre 
que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade, sendo 
também estendidos aos aposentados 
e pensionistas quaisquer benefícios 
ou vantagens posteriormente 
concedidos aos servidores em 
atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função 
em que se deu a aposentadoria ou 
que serviu de referência para a 
concessão da pensão, na forma da 
lei. 

- 

- 
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QUADRO II 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DE REGULAMENTA ÇÃO 

DESTINADA A ANALISAR TODOS OS ARTIGOS AINDA NÃO 

COMPLEMENTADOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

RELATÓRIO 

Coordenador: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA 

PARTE I 

DA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO E OBJETO 

A presente Comissão Especial, destinada a cuidar da regulamentação da Constituição 
Federal, foi criada no dia 10 de março de 2009. Em 26 de maio do mesmo ano, fui designado 
coordenador dos trabalhos. Fazem parte da composição deste colegiado os seguintes 
Deputados: Vinícius Carvalho, João Paulo Cunha, Aldo Rebelo, Ibsen Pinheiro, Cândido 
Vaccarezza, Solange Amaral, Bruno Araújo, Fernando Coruja, Osmar Serraglio, Flávio 
Dino, Roberto Magalhães, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Cleber Verde, Arnaldo 
Faria de Sá, João Dado, Marcelo Ortiz e Jairo Carneiro. 

O escopo da Comissão é analisar o texto constitucional e verificar quais de seus dispositivos 
ainda não têm eficácia plena em razão da ausência de regulamentação. Feita esta 
identificação, o objetivo da Comissão é preparar a matéria para que a Casa possa ultimar sua 
apreciação e entregar à sociedade a legislação infraconstitucional necessária para tornar a 
Constituição de 1988 plenamente eficaz. 

O trabalho tem como base a análise da publicação do Centro de Documentação e Informática 
da Câmara dos Deputados intitulada “Dispositivos Constitucionais Pendentes de 
Regulamentação”. Seu conteúdo foi dividido em partes, por área, aos Deputados membros 
desta Comissão que proferiram relatórios parciais respondendo aos quesitos do Roteiro de 
Trabalho e concluíram pelo encaminhamento ou não de proposições existentes, ou mesmo, 
pela elaboração de novas proposições. 

PARTE II 

DAS PROVIDÊNCIAS 

Além das providências de praxe tomadas pela Secretaria da Comissão para o regular 
funcionamento dos trabalhos, destacamos as seguintes: 

1) encaminhamento aos membros da Comissão Especial da publicação “Dispositivos 
Constitucionais Pendentes de Regulamentação” e suas atualizações; 

2) solicitação à Secretaria Judiciária do STF de listagem sobre os dispositivos constitucionais 
objeto de Mandados de Injunção; 

3) encaminhamento aos membros da Comissão Especial de proposta de Roteiro de Trabalho 
com a distribuição final dos dispositivos constitucionais entre os deputados membros da 
Comissão; 

4) levantamento dos dispositivos constitucionais pendentes de regulamentação que são de 
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iniciativa privativa de outro Poder; 

5) análise dos projetos de lei em tramitação na Casa sobre o direito de greve dos servidores 
públicos; e 

6) disponibilização, na página da comissão especial na internet, da íntegra dos relatórios 
preliminares apresentados pelos Deputados Cândido Vaccarezza, Solange Amaral, Roberto 
Magalhães, Vinícius Carvalho e José Genoíno; 

 

PARTE III 

DAS REUNIÕES 

Em 2 de junho do corrente ano, foi realizada a primeira reunião ordinária da Comissão. 
Nessa ocasião, foi lido o Ato da Presidência que constituiu a Comissão, aditado por três 
outros que, respectivamente, incluíram como membros do Colegiado os Deputados Vinícius 
Carvalho e Cleber Verde, e que me designou como coordenador. Foi definido o Plano de 
Trabalho da Comissão, bem como realizada a primeira distribuição, para análise, dos 
dispositivos constitucionais pendentes de regulamentação entre os membros da Comissão. 

No dia 23 de junho de 2009, houve nova reunião. Desta vez, com a presença do Presidente da 
Casa, Deputado Michel Temer, que ao fazer uso da palavra, manifestou a importância da 
Comissão Especial e a relevância de sua contribuição para a produção legislativa da Câmara 
dos Deputados, para o Poder Judiciário e para a sociedade brasileira. Durante a reunião 
alguns deputados se manifestaram e houve a redistribuição para posterior análise dos 
dispositivos constitucionais entre os membros do Colegiado. 

A terceira reunião da Comissão de regulamentação da Constituição realizou-se no dia 26 de 
agosto de 2009, quando foi comunicada a entrega dos relatórios parciais dos Deputados 
Cândido Vaccarezza, Solange Amaral e Roberto Magalhães. 

Na reunião realizada em 16 de setembro de 2009, fez-se um panorama do andamento dos 
trabalhos da Comissão e comunicou-se a disponibilização do Relatório Preliminar da 
Comissão em sua página na internet. 

A última reunião do ano de 2009 foi realizada no dia 16 de dezembro, ocasião em que o 
Deputado José Genoíno apresentou o seu relatório. 

 

PARTE IV 

DOS RELATÓRIOS PARCIAIS 

DEPUTADO CÂNDIDO VACCAREZZA 

O relatório do Deputado Cândido Vaccarezza, apresentado no dia 19 de agosto de 2009, 
analisou os seguintes dispositivos constitucionais: Art. 79, parágrafo único, Art. 81, § 1º, Art. 
84, incisos XXII e XXV, Art. 85, parágrafo único e o Art. 83 do ADCT. Foram suas 
conclusões: 

O art. 79, parágrafo único, trata de matéria mais afeita ao juízo de conveniência do chefe do 
Poder Executivo e ao seu plano de governo. Não figura entre as matérias que demandam 
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regulamentação urgente. Aponta a Lei 1.395, de 1951, como legislação recepcionada. 

Quanto ao art. 81, § 1º, aparece a Lei 1.395, de 1951, como legislação recepcionada. Mostra 
a existência de vários projetos de lei que tratam da matéria (PLs 2.893/92, 1.292/99, 1.888/99 
e 5.960/05) e recomenda a aprovação do PL 1.292/99, que considera mais abrangente. Como 
providência, apresenta requerimento de urgência para a apreciação do PL 1.292/99. 

O art. 84, inciso XXII, foi analisado pelo Deputado Cândido Vaccarezza, mas na verdade não 
estava na lista dos dispositivos não regulamentados. Em sua análise, aponta a 
regulamentação feita pela Lei Complementar nº 90, de 1997. Informa sobre a existência de 
projeto de lei complementar (PLC 276/02), de autoria do Executivo, que modifica a lei retro 
mencionada para possibilitar a delegação da permissão para o trânsito das forças estrangeiras 
ao Ministro da Defesa e a subdelegação aos Comandantes do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica. Conclui que a urgência, se necessária, deve ser solicitada pelo Poder Executivo. 

Em relação ao art. 84, inciso XXV, esclarece que foi regulamentado pela Lei 8.112, de 1990. 
Menciona a existência do PL 5.162, de 1990, mas o considera desnecessário, uma vez que o 
seu objeto já está atendido pelos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e 
eficiência. 

No tocante ao art. 85, parágrafo único, cita a Lei 1.079, de 1950, como legislação 
recepcionada e informa sobre a existência de vários projetos de lei que estão apensados em 
tramitação na Câmara: PL 6.125/90, PL 326/91, PL 494/91, PL 2.463/91, PL 3.815/93, PL 
2.002/99 e PL 3.400/92. A matéria é de competência conclusiva das comissões e as 
proposições se encontram na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aguardando 
parecer do relator, Deputado Ciro Gomes. O prazo para a apresentação de emendas está 
esgotado. Conclui pela apresentação de dois requerimentos: um para que a matéria vá a 
Plenário e outro para que tramite em regime de urgência. 

Por fim, ao analisar o art. 83 do ADCT, conclui que se trata de matéria a ser tratada no 
contexto da reforma tributária. 

 

DEPUTADA SOLANGE AMARAL 

Recebemos o relatório da Deputada Solange Amaral no dia 26 de agosto de 2009. 
Encarregada da análise do art. 192 da Constituição, a Deputada conclui que a matéria não é 
de iniciativa privativa de outro Poder e que sobre ela vigora a seguinte legislação: 

a) Lei nº 7.492/1986; 

b) Lei nº 4.595/1964; 

c) Lei nº 4.131/1962; 

d) Lei nº 4.728/1965; 

e) Lei nº 6.024/1974; 

f) Lei nº 6.385/1976; 

g) Lei nº 7.357/1985; 
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h) Lei nº 9.069/1995; 

i) Lei nº 9.447/1997; 

j) Lei nº 9.613/1998; 

k) Lei nº 9.710/1998; 

l) Lei nº 10.214/2001; 

m) Decreto 23.258/1933; 

n) Decreto nº 55.762/1965; 

o) Decreto nº 57.595/1966; 

p) Decreto nº 57.663/1966; 

q) Decreto nº 91.152/1982; 

r) Decreto nº 92.061/1985; 

s) Decreto nº 1.304/1994; 

t) Decreto nº 1.935/1996; 

u) Decreto nº 3.088/1999; 

v) Decreto-Lei nº 2.321/1987; 

w) Lei Complementar nº 105/2001. 

Identifica a existência de várias proposições sobre a matéria: PLP 7/1995, PLP 12/1995, PLP 
16/1995, PLP 129/2004, PLP 142/2004, PLP 143/2004, PLP 157/2004, PLP 161/2004, PLP 
163/2004 e PLP 164/2004. Informa que todas são de competência do Plenário e recomenda 
mais atenção ao PLP 142, de 2004, que se refere à autonomia do Banco Central, que tramita 
em regime de urgência e que está aguardando parecer na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania. 

 

DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES 

Coube ao Deputado Roberto Magalhães o estudo dos artigos 136, § 1º e 139, inciso III. Ao 
analisar a matéria, esclarece que não há sobre ela lei que tenha sido recepcionada e que 
embora tenha encontrado projetos de lei sobre o assunto, estão todos arquivados. 

Em face da inexistência de proposição em tramitação, elabora e apresenta extenso 
anteprojeto de lei, que disciplina a decretação de medidas de defesa do Estado e das 
instituições democráticas, regulamentando o art. 136, § 1º e o art. 139, inciso III, da 
Constituição Federal. 

Conclui que “além da conveniência legislativa, a regulamentação, não apenas desses incisos, 
mas de todos os dispositivos constitucionais que ainda se encontram em aberto, servirá de 
ataque à inércia do Poder Legislativo.” 



81 
 

 

 

DEPUTADO VINÍCIUS CARVALHO 

O Relatório do Deputado Vinícius Carvalho foi entregue na Comissão Especial no dia 04 de 
novembro de 2009 e abordou a análise dos incisos VI, XV, XVIII e XXVIII do art. 5º da 
Constituição Federal. 

Informa que nenhum dos incisos analisados depende de iniciativa de outro Poder para serem 
regulamentados. Sobre os incisos VI e XV não encontrou no ordenamento jurídico pátrio 
nenhuma lei existente anteriormente à Constituição de 1988 que tenha sido recepcionada e 
que desse aos citados dispositivos eficácia plena. 

Todavia, em relação ao inciso XVIII, aponta a Lei 5.764, de 16/12/71 e suas alterações 
posteriores como tendo sido recepcionadas; e, no tocante ao inciso XXVIII, assevera que 
permanecem vigentes o art. 17 e seus parágrafos §§ 1º e 2º da Lei nº 5.988, de 14/12/1973 e a 
Lei nº 6.533, de 24/05/1978. 

A respeito dos projetos em tramitação na Casa, relata: 

a) Art. 5º, VI 

“Foram apresentados os seguintes projetos propondo respectiva regulamentação: PL 
4163/89, PL 786/91, PLP 41/99, PL 4142/08. Os três primeiros foram arquivados e o PL 
4142/08 encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para análise de 
constitucionalidade, juridicidade e mérito. A proposição é sujeita à apreciação do plenário e 
tramita sob regime de prioridade.” 

b) Art. 5º, XV 

“Foram apresentados os seguintes projetos propondo respectiva regulamentação: PL 
1159/91, PL 128/95. O PL 128/95 está arquivado e o PL 1159/91 tramita apensado ao PL 
4583/90. Os projetos foram apreciados pela CCJC e o PL 1159/91 foi rejeitado no mérito.” 

c) Art. 5º, XVIII 

“Foram apensados os seguintes projetos propondo respectiva regulamentação: PL 1706/89, 
PL 3525/89, PL 3559/89, PL 3727/89, PL 3768/89, PL 178/91, PL 319/91, PL 2280/91. Os 
três últimos foram arquivados. Os outros projetos tramitam apensados ao PL 1706/89. As 
proposições estão sujeitas à apreciação do plenário, tramitam sob o regime de urgência e 
encontram-se prontas para a ordem do dia desde 31/10/1996. 

d) Art. 5º XXVIII 

“Foram apresentados os seguintes projetos propondo respectiva regulamentação: PL 
2951/1992 e PL 3795/1989. Ambos foram considerados prejudicados em face da aprovação 
do PL nº 5430, de 1990, transformado na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, 
atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.” 

 

DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO 

O relatório preliminar do Deputado José Genoíno foi entregue na Comissão Especial de 
Regulamentação da Constituição no dia 15 de dezembro de 2009. Nele é analisado o 
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Capítulo dos Direitos Sociais, em especial os artigos 7º e 8º da Constituição de 1988. 

O método de trabalho adotado pelo Deputado José Genoíno consistiu, em primeiro lugar, na 
análise acerca da existência de legislação anterior sobre a matéria que pudesse ter sido 
recepcionada; em segundo lugar, no levantamento das proposições apresentadas sobre cada 
dispositivo; em terceiro, na pesquisa de jurisprudência do STF sobre o assunto e, por fim, na 
apresentação de anteprojetos elaborados com base no estudo feito dos já apresentados, 
devidamente rearticulados, adaptados e atualizados. 

Sobre o art. 7º, I, o relatório conclui que não há legislação anterior a 1988 e que foram 
apresentadas dez proposições entre 1991 e 2004. São elas: PLP 22, de 1991, PLP 40-B, de 
1991, PLP 4, de 1995, PLP 66, de 1995, PLP 77, de 1996, PDC 62, de 89 (transformado em 
Decreto Legislativo nº 68/92), PLP 33, de 1988, PLP 8, de 2003, PLP 212, de 2001 e PLP 
134, de 2004. Destaca dois acórdãos do STF sobre a matéria: RE 179.193, Rel. p/ o AC. Min. 
Moreira Alves, julgamento em 18-12-96, DJ de 19-10-01 e ADI 1.480-MC, Rel. Min. Celso 
de Mello, julgamento em 4-9-97, DJ de 18-5-01. Apresenta anteprojeto “para proteger a 
relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, prever indenização 
compensatória e outros direitos relativos a essa proteção”. 

No tocante ao art. 7º, inciso XIX, informa que sobre ele também não há legislação anterior 
em vigor. Destaca que na publicação da Câmara sobre os dispositivos constitucionais 
regulamentados consta haver uma só proposição (PL 611/95), mas que, na verdade, este 
projeto não trata da matéria relativa ao assunto por ele analisado. Aponta que encontrou 59 
proposições que versam a matéria objeto do art. 7º, inciso XIX. Dentre elas, três são 
propostas de emenda à Constituição. A maior parte das outras, segundo ele, são repetitivas. 
Não encontrou manifestações do STF envolvendo a matéria em questão. Apresenta 
anteprojeto que “regula o inciso XIX, do art. 7º, da Constituição Federal, para dispor sobre a 
concessão da licença-paternidade”. 

Quanto ao art. 7º, inciso XXI, da Constituição Federal, dispõe que há legislação anterior a 
1988 afeta à matéria, que é o Decreto-lei nº 5.452, de 01/05/43, arts. 487 a 491. Informa que 
são 14 proposições apresentadas sobre a matéria, a saber: PL 1336, de 1988, PL 2337, de 
1989, PL 2466, de 1989, PL 2943, de 1989, PL 3474, de 1989, PL 3941, de 1989, PL 3978, 
de1989, PLP 112, de 1989, PL 4690, de 1990, PL 5730, de 1990, PL 754, de 1991, PL 794, 
de 1991, PL 5401, de 1990 e PL 1014, de 1988. Afirma que há três manifestações do STF 
sobre a matéria, mas que a transcrição se faz desnecessária. Apresenta anteprojeto que 
“regula o inciso XXI do art. 7º, da Constituição Federal, para dispor sobre o aviso prévio 
proporcional por tempo de serviço, sendo, no mínimo, de trinta dias”. 

Outro dispositivo constitucional estudado pelo Deputado José Genoíno foi o inciso XXIII, 
também do mesmo art. 7º. Aponta como legislação anterior recepcionada, os artigos 189 a 
197 da CLT. São sete as proposições apresentadas: PL 1003, de 1988, PL 1015, de 1988, PL 
339, de 1991, PL 391, de 1991, PL 2271, de 1991, PL 2549, de 1992 e PL 34, de 1999. 
Transcreve as seguintes manifestações do STF sobre o assunto: Súmula Vinculante 4, 
Súmula 212, Súmula 307, Súmula 460, RE 388.658-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 
julgamento em 12-8-08, DJE de 26-9-08, RE 565.714, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgamento 
em 30-4-08, DJE de 8-8-08 e RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 10-05-
96, DJ de 16-5-97. Apresenta extenso anteprojeto que “regula o inciso XXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal, que dispõe sobre adicional de remuneração para as atividades penosas, 
insalubres ou perigosas, na forma da lei”. 

A respeito do inciso XXVII, do art. 7º, afirma que não há legislação anterior a 1988 sobre a 
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matéria. Elenca sete proposições: PL 325, de 1991, PL 354, de 1991, PL 790, de 1991, PL 
2313, de 1991, PL 2.902, de 1992, PL 3053, de 1997 e PL 34, de 1999. Informa também que 
acerca do tema não há manifestação do STF. Apresenta anteprojeto que “regula o disposto no 
inciso XXVII, do art. 7º, da Constituição Federal, que estabelece o direito de o trabalhador 
rural e urbano ter proteção em face da automação, na forma da lei”. 

Quanto ao inciso IV, do art. 8º, afirma não haver legislação anterior citada, nem proposições 
apresentadas. Transcreve algumas manifestações do STF, a saber: Súmula 666, ADI 2.522, 
Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 8-6-06, DJ de 18-8-06, RE 224.885-AGR, Rel. Min. 
Ellen Gracie, julgamento em 8-6-04, DJ de 6-8-04, RE 180.745, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, julgamento em 24-3-98, DJ 8-5-98. Apresenta anteprojeto que “regula o disposto 
no inciso IV, do art. 8º, da Constituição Federal, que determina que “a assembléia geral 
fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, 
para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, 
independentemente da contribuição prevista em lei””. 

Sobre o inciso VIII, do art. 8º, aponta que a legislação anterior se resume à CLT, arts. 482, 
543 e §§ e à Lei 7.543, de 2/10/86. As proposições apresentadas são quatro: PL 4.967, de 
1990, PL 1932, de 1991, PL 1.646, de 1996 e PL 5275 (sem ano anotado), declarado 
prejudicado face à aprovação do PL 1990, de 2007. Cita várias manifestações do STF: 
Súmula 197, RE 234.431, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14-2-06, DJ de 17-
3-06, RE 222.334, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 30-10-01, DJ de 8-3-02, RE 
248.282, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 13-2-01, DJ de 27-4-01, RE 217.355, Rel. 
Min. Maurício Corrêa, julgamento em 29-8-00, DJ de 2-2-01, RE 204.625, Rel. Min. Octavio 
Gallotti, julgamento em 2-10-98, DJ de 12-5-00, RE 208.436, Rel. Min. Ilmar Galvão, 
julgamento em 13-10-98, DJ de 26-3-99, RE 183.884, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
julgamento em 8-6-99, DJ de 13-8-99, RE 224.667, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 
13-4-99, DJ de 4-6-99, RE 193.345, voto do Min. Carlos Velloso, julgamento em 13-4-99, 
DJ de 28-5-99, RE 205.107, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 6-8-98, DJ de 25-
9-98, MS 21.143, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 27-9-95, DJ de 25-9-98. 
Apresenta anteprojeto que “regula o disposto no inciso VIII, do art. 8º, da Constituição 
Federal, que determina que ‘é vedada a dispensa do emprego sindicalizado a partir do 
registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que 
suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falha grave nos termos da 
lei’”. 

Por fim, trata do parágrafo único do art. 8º. Não encontrou legislação anterior recepcionada. 
Elenca cinco proposições já apresentadas: PL 3051, de 1989, PL 3408, de 1989, PL 2403, de 
2000, PL 4554, de 2004 e PL 5275, de 2005. Aponta uma única manifestação do STF a 
respeito da matéria: ADI 3464, Rel. Min. Menezes Direito, julgamento em 29-10-08, 
Plenário, DJE de 6-3-09. Também sobre esta matéria apresenta anteprojeto15, que “regula o 
disposto no parágrafo único, do art. 8º, da Constituição Federal, que determina que ‘as 
disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônia de 
pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer’”. 

 

PARTE V 

DA CONCLUSÃO 

Decorrido um ano de sua criação, a Comissão Especial destinada a analisar todos os artigos 
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ainda não regulamentados da Constituição Federal de 1988 chega ao fim dos seus trabalhos. 

Coube à Comissão Especial o estudo e a análise do texto constitucional a fim de verificar 
quais de seus dispositivos não têm eficácia plena em razão da ausência de regulamentação. 
Identificados esses dispositivos, o segundo passo foi localizar projetos já apresentados sobre 
a matéria e dar notícia sobre a sua tramitação. Algumas novas proposições foram sugeridas, 
nesse caso em razão da inexistência de projetos, ou mesmo, da sua desatualização. 

Cabe aqui chamar a atenção para o fato de que a inexistência de norma regulamentadora 
posterior a 1988 nem sempre significa que o dispositivo constitucional não tenha eficácia 
plena. Ocorre que sobre várias matérias há leis anteriores que foram recepcionadas pela nova 
ordem constitucional e que dispensam nova regulamentação. 

Importante destacar também que realizamos um estudo que mostrou que dos 143 dispositivos 
constitucionais inicialmente apontados pela publicação do Centro de Documentação e 
Informação da Câmara dos Deputados como sendo pendentes de regulamentação, 34 são de 
iniciativa de outro Poder, não cabendo à Câmara dos Deputados a iniciativa legislativa. 

Além disso, é relevante ressaltar ainda que cada dispositivo não demanda necessariamente 
uma lei individualizada. Em muitas hipóteses uma mesma lei pode tratar de vários artigos, 
parágrafos e incisos, uma vez que se relacionam a matéria conexa ou correlata. 

De outra parte, a pedido da Presidência da Casa, dois assuntos foram analisados 
prioritariamente: a greve do servidor público e o orçamento impositivo. 

Em relação ao direito de greve dos servidores públicos, previsto no art. 37, inciso VII da 
Constituição, fizemos um estudo que identificou a existência de algumas proposições na 
Casa sobre a matéria, destacou os principais pontos de cada uma e informou sobre o estágio 
de tramitação. Trata-se do PL 4.497, de 2001, de autoria da Deputada Rita Camata, e de seus 
apensados (PL 5.662, de 2001, PL 6.032, de 2002, PL 6.141, de 2002, PL 6.668, de 2002, PL 
6.775, de 2002, PL 1.950, de 2003, PL 981, de 2007 e PL 3.670, de 2008). São de 
competência do Plenário e tramitam em regime de prioridade. Já foram aprovados na 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e encontram-se na Comissão de 
Constituição e Justiça aguardando parecer do Deputado Geraldo Magela, que, em 
19/06/2008, fez requerimento para realização de audiência pública na Comissão para debate 
da matéria. 

Sobre o orçamento impositivo, após detido estudo e levantamento de proposições anteriores, 
apresentei projeto de lei à Casa em 20 de outubro de 2009 – PLP 526/2009. A proposição 
tramita em regime de prioridade e está sujeita à apreciação do Plenário. Foi apensada ao PLP 
30/2003, e, no momento, encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação aguardando 
parecer. 

Tudo isto posto, concluímos nosso trabalho e encaminhamos à Presidência da Casa o 
presente Parecer com toda a documentação anexa, esperando que o esforço deste Colegiado 
possa ter contribuído de algum modo para instrumentar e auxiliar a Câmara dos Deputados 
na apreciação das matérias constitucionais pendentes de regulamentação. 

Sala da Comissão, em de de 2010. 

Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA 

Coordenador 
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QUADRO III 
DEMONSTRATIVO RELACIONANDO, ANO A ANO, O NÚMERO DE MANDADOS 

DE INJUNÇÃO PROTOCOLADOS/AUTUADOS, DISTRIBUÍDOS E J ULGADOS 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO PERÍODO DE 1990 A 2012 

 

 
PROTOCOLADOS/ 

AUTUADOS DISTRIBUÍDOS JULGADOS 

1990 - 33 120 
1991 - 31 83 
1992 - 32 53 
1993 1 33 41 
1994 1 28 61 
1995 2 43 32 
1996 5 22 44 
1997 1 22 45 
1998 2 27 17 
1999 7 21 16 
2000 2 17 16 
2001 - 27 40 
2002 1 20 41 
2003 - 14 23 
2004 - 17 24 
2005 - 16 37 
2006 - 17 17 
2007 52 48 50 
2008 136 135 52 
2009 1.389 1.365 1.090 
2010 1.245 1.251 1.341 
2011 761 754 1.283 
2012 598 598 999 

TOTAIS 4.181 4.571 5.525 
Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pesquisaClasse 
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QUADRO IV 

CONTEÚDOS, TRAMITAÇÃO, PARECERES SUBSTITUTIVOS E 
VOTOS EM SEPARADO DOS  

PROJETOS DE LEI Nº 998/1988, 1.662/1989, 4.679/1990, 6.002/1990, 
3.153/2000, 6.839/2006 E 6.128/2009. 

 
 

CONTEÚDO DO PROJETO DE LEI Nº 6.002/1990 

A proposição é composta de quatorze artigos, conforme abaixo especificados: 

Art. 1º 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. 

Art. 2º A competência para o processo e julgamento do mandado de injunção é: 

I - do Supremo Tribunal Federal, quando a elaboração da norma regulamentadora for 

atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da 

União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal; 

II - do Superior Tribunal de Justiça, quando a elaboração da norma regulamentadora for 

atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, 

excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça 

Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal; 

III - do Tribunal de Justiça dos estados e do Distrito Federal, quando a elaboração da norma 

regulamentadora for atribuição de Governador, de Assembléia Legislativa, de Tribunal de 

Contas local, de tribunais estaduais inferiores, do próprio Tribunal de Justiça, de órgão, 

entidade ou autoridade estadual ou distrital, da administração direta ou indireta; 

IV - da Justiça estadual de primeira instância, quando a elaboração da norma 

regulamentadora for atribuição do prefeito, da Câmara de Vereadores, do Tribunal de Contas, 

órgão, entidade ou autoridade municipal, da administração direta ou indireta. 

Art. 3º A petição inicial indicará: 

I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida; 

II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicí1io e residência do autor e do réu; 

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 

IV - o pedido, com as suas especificações; 

V - o valor da causa; 
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VI - o requerimento para a citação do réu. 

§ lº A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

§ 2º Estando em termos a petição inicial, o juiz despachará, ordenando a citação do réu, para 

responder; do mandado constará que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. 

Art. 4º Ao despachar a inicial, o tribunal ou juiz ordenará que se citem o representante do 

órgão ou a autoridade responsável pela omissão e a pessoa física ou a jurídica, de direito 

público ou de direito privado, acusada de não acatar o preceito constitucional, entregando-

lhes, respectivamente, a segunda e a terceira via da inicial, acompanhadas dos documentos 

que a instruíram, para que, no prazo comum de cinco dias, prestem as informações que 

entenderem necessárias. 

Art. 5º Feita a citação, o serventuário, em cujo cartório corra o feito, juntará aos autos cópia 

autêntica do ofício endereçado ao órgão ou autoridade inquinada de omissão, bem como a 

prova da entrega da documentação que o acompanhou ou da recusa da autoridade em recebê-

lo ou dar recibo. 

Art. 6º Findo o prazo a que se refere o art. 4º, e ouvido o representante do Ministério Público 

dentro de cinco dias, os autos serão conclusos ao juiz, para decisão em cinco dias, tenham ou 

não sido prestadas as informações. 

Art. 7º Julgado procedente o pedido, o Juiz especificará as condições em que o direito deverá 

ser exercido e determinará a expedição de mandado de injunção a favor do requerente para 

ser cumprido pela pessoa, órgão ou entidade, perante o qual o requerente pleiteia o direito. 

Art. 8º Da decisão caberá apelação: 

I - para o Supremo Tribunal Federal, nos casos do item II do art. 2º desta lei; 

II - para o Tribunal de Justiça, nos casos do item IV do art. 2º desta lei. 

Art. 9º Nos casos de competência dos tribunais caberá ao relator a instrução do processo. 

Art. 10. O pedido de mandado de injunção poderá ser renovado se a decisão denegatória não 

lhe houver apreciado o mérito. 

Art. 11. Os processos de mandado de injunção terão prioridade sobre todos os atos judiciais, 

exceto habeas corpus e mandado de segurança. 

Art. 12. Aplicam-se ao processo do mandado de injunção as regras do Código de Processo 

Civil que disciplinam o litisconsórcio. 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 
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TRAMITAÇÃO, PARECERES SUBSTITUTIVOS E VOTOS EM SEPA RADO DO 
PROJETO DE LEI Nº 6.002/1990 

O Projeto de Lei nº 6.002/1990 tramita em regime de prioridade11 e está 

sujeito à apreciação do Plenário. Em 05/12/1990 a proposição foi recebida pela Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados, que na mesma data exarou despacho distribuindo-a a 

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e apensando-lhe o PL 998/1988 e seus 

apensados.  

Após a leitura da matéria em Plenário, no dia 13/12/1990, e publicação no 

DCN em 14/12/1990, foi designado o ex-deputado José Luiz Clerot, para atuar como relator 

na CCJC, que apresentou parecer no dia 28/04/1992 pela constitucionalidade, juridicidade, 

técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo do Projeto de Lei nº 

6.002/1990 e dos projetos a ele apensados. Nessa Sessão, concedeu-se vista conjunta da 

matéria aos ex-deputados Nelson Jobim, Gerson Peres e Hélio Bicudo. 

Na Sessão do dia 02/12/1992, após devolução do pedido de vista conjunta, o 

ex-deputado José Luiz Clerot reformulou o parecer12 e apresentou o voto posicionando-se 

pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e, no mérito, pela rejeição. Posicionou-se 

pela prejudicialidade do PL 1.662/89, apensado; pela constitucionalidade, juridicidade, 

técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação dos PL 998/88 e PL 4.679/90, apensados, 

com substitutivo. O parecer não chegou a ser discutido e foi reapresentado nos mesmos 

termos na Sessão ocorrida no dia 15/03/1995. 

Após quase três anos paralisado, a CCJC em 23/08/2000, designou o ex-

deputado Inaldo Leitão como novo relator. No dia 13/09/2000 foi apresentado parecer do 

relator pela constitucionalidade, juridicidade e inadequada técnica legislativa do Projeto de 

Lei nº 6.002/1990 e do PL nº 998/1988, 1.662/1989 e 4.679/1990, apensados; pela 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do PL nº 3.153/2000, apensado; e, no 

mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nº 6.002/1990 e dos apensados. O referido parecer não 

                                                 
11 RICD - Art. 151. Quanto à natureza de sua tramitação podem ser: 
..................... 
II - de tramitação com prioridade: 
a) os projetos de iniciativa do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Mesa, de 
Comissão Permanente ou Especial, do Senado Federal ou dos cidadãos. 
12 RICD - Art. 126. Parecer é a proposição com que uma Comissão se pronuncia sobre qualquer matéria sujeita a 
seu estudo.  
Parágrafo único. A Comissão que tiver de apresentar parecer sobre proposições e demais assuntos submetidos à 
sua apreciação cingir-se-á à matéria de sua exclusiva competência, quer se trate de proposição principal, de 
acessória, ou de matéria ainda não objetivada em proposição. 
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chegou a ser discutido e a matéria foi devolvida a CCJC por força da saída do relator da 

Comissão.  

Com o retorno do ex-deputado Inaldo Leitão à CCCJ, este foi novamente 

designado relator e em 21/01/2004 reapresentou parecer nos termos daquele apresentado em 

13/09/2000, mas não chegou a ser apreciado. 

Após mais de quatro anos paralisado na CCCJ, referida Comissão designou 

em 17/07/2008 o ex-deputado Silvinho Peccioli como novo relator que, em 31/10/2008, 

apresentou parecer pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 6.002/1990, do PL 4.679/1990, do PL 998/1988, do PL 

3.153/2000 e do PL 6.839/2006, apensados, com substitutivo; e pela prejudicialidade do PL 

1.662/1989. Novamente o parecer não foi votado. 

Em 25/03/2009 a CCJC designou como relator o ex-deputado Dep. Antonio 

Carlos Biscaia que em 20/05/2009 apresentou parecer pela constitucionalidade, juridicidade, 

técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 6.002/1990, do PL 

4.679/1990, do PL 998/1988, do PL 3.153/2000 e do PL 6.839/2006, apensados, com 

substitutivo; e pela prejudicialidade do PL 1.662/1989, apensado. Em razão do apensamento 

do PL 6.128/2009 a matéria foi devolvida ao relator que em 08/10/2009 reapresentou o 

parecer acrescentando o PL 6.128/2009 votando pela aprovação do Projeto de Lei nº 

6.002/1990 e dos demais, na forma do substitutivo e pela prejudicialidade do PL 1.662/1989, 

apensado. Novamente o parecer não foi votado. 

Na Sessão ocorrida em 25/11/2009 foi concedida vista conjunta aos ex-

deputados Regis de Oliveira e Marcelo Itagiba que, respectivamente, apresentaram voto em 

separado em 10/03/2010 e 30/03/2010.  

O voto em separado do deputado Regis de Oliveira não sugeriu nenhuma 

alteração substancial no substitutivo do relator.  

No voto em separado o deputado Marcelo Itagiba manifestou as seguintes 

discordâncias em relação ao substitutivo do relator: 

• divergência do entendimento manifestado pelo relator quanto à 

inconstitucionalidade da fixação da competência dos juízes e tribunais 

eleitorais por via de lei ordinária; 

• não inclusão pelo relator da defensoria pública no rol dos legitimados 
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ativos para impetração de mandado de injunção e; 

• não previsão pelo relator para que a norma editada posteriormente pelo 

órgão competente a fim de suprir a falta da norma regulamentadora de 

que trata o caput não prejudique a coisa julgada; 

Em 14/09/2011 houve nova designação de relator. Desta vez a CCJC escolheu 

o deputado Vicente Cândido, que em 23/11/2011 apresentou parecer pela 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, no mérito, pela aprovação do Projeto 

de Lei nº 6.002/1990, do PL 4.679/1990, do PL 998/1988, do PL 3.153/2000, do PL 

6.839/2006, e do PL 6.128/2009, apensados, e pela prejudicialidade do PL 1.662/1989, 

apensado. Em 24/11/2011 foi apresentado substitutivo nos mesmos termos do relatório 

apresentado no dia anterior. 

Na Sessão ocorrida no dia 15/05/2012, foi concedida vista conjunta aos 

deputados Bonifácio de Andrada, Marcos Rogério, Fabio Trad, e Nazareno Fonteles. Em 

22/05/2012 os dois últimos parlamentares apresentaram votos em separado, mas a proposição 

foi retirada de pauta por acordo. 

Quanto ao mérito, o voto em separado apresentado pelo deputado Nazareno 

Fonteles apresentou as seguintes divergências em relação ao substitutivo oferecido pelo 

deputado Vicente Cândido: 

• impossibilidade de impetração de mandado de injunção coletivo por partidos políticos, 

por entidade de classe e pelo Ministério Público, quando difusos os interesses a serem 

protegidos e; 

• inadequação de imposição, via lei ordinária, para que os Estados disponham em suas 

Constituições sobre a competência para processar e julgar mandado de injunção; 

Com o objetivo de corrigir as divergências acima expostas o deputado 

Nazareno Fonteles apresentou uma subemenda substitutiva ao substitutivo do relator. 

Já o deputado Fábio Trad ao apresentar o seu voto em separado sugeriu apenas 

uma alteração: a que diz respeito à legitimidade do Ministério Público para impetração do 

mandado de injunção em defesa dos interesses difusos. Para implementar a alteração 

apresentou uma emenda supressiva à alínea “c” do Parágrafo único do art. 4º do substitutivo 

do relator. 
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No dia seguinte, 23/05/2012, os mesmos parlamentares autores dos votos em 

separado apresentaram requerimento solicitando a realização de Audiência Pública para 

debater o PL 6.002/90. 

Em consulta ao SILEG realizada no dia 1º/11/2012, consta como última ação legislativa do 
PL 6.002/90, o aguardo para inclusão na Pauta de votação da CCJC. 

 

CONTEÚDO DO PROJETO DE LEI Nº 998/1988 

A proposição é composta de vinte e dois artigos, conforme abaixo 

especificados: 

Art. 1º Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 

torne inviável o exercício dos direitos e liberdade constitucionais e das prerrogativas 

inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, desde que não amparáveis por habeas 

corpus, mandado de segurança, ou habeas data. 

Art. 2º São partes legítimas para impetrar o mandado de injunção as pessoas naturais ou 

jurídicas. 

Parágrafo único. O mandado de injunção coletivo pode ser impetrado: 

a) por partido político com representação no Congresso Nacional; 

b) Por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros 

associados; 

c) pelo Ministério Público, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 

e de outros interesses difusos e coletivos, bem como na defesa dos direitos e interesses das 

populações indígenas; 

d) pela Defensoria Pública, em benefício dos carentes de recursos. 

Art. 3º O mandado de injunção será expedido contra pessoas, entidades ou órgãos que, por 

ação ou omissão, impossibilitem o exercício de direitos, liberdades ou prerrogativas previstos 

ou art. 1º desta lei. 

Art. 4º No âmbito federal, compete processar e julgar mandado de injunção: 

I - Ao Supremo Tribunal Federal: 

a) originariamente, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do 

presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal, das Mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um 
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dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. 

b) em recurso ordinário, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores, se 

denegatória a decisão; 

c) mediante recurso extraordinário, nas hipóteses previstas na Constituição Federal; 

II - ao Superior Tribunal de Justiça: 

a) originariamente, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição dos 

Tribunais Regionais Federais, dos juízes federais, dos estados, do Distrito Federal e 

territórios, ou de órgãos, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, 

ressalvada a competência exclusiva da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça 

Militar; 

b) em recurso especial, nas hipóteses previstas na Constituição Federal; 

III - ao Tribunal Superior do Trabalho: 

a) originariamente, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição dos 

Tribunais Regionais do Trabalho, ou de órgão, entidade federal, da administração direta ou 

indireta, em matéria trabalhista; 

b) em recurso ordinário, contra a decisão dos Tribunais Regionais do Trabalho; 

IV - aos Tribunais Regionais do Trabalho, quando a elaboração da norma regulamentadora 

for atribuição dos juízes do Trabalho, ou de juízes com jurisdição em matéria trabalhista; 

V - ao Tribunal Superior Eleitoral: 

a) originariamente, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição dos 

Tribunais Regionais Eleitorais, ou de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração 

direta ou indireta, em matéria eleitoral; 

b) em recurso ordinário, das decisões denegatórias dos Tribunais Regionais Eleitorais; 

VI - aos Tribunais Regionais Eleitorais, quando a elaboração da norma regulamentadora for 

atribuição de juízes eleitorais; 

VII - ao Superior Tribunal Militar, quando a elaboração da norma regulamentadora for 

atribuição dos tribunais e juízes militares, ou de órgão, entidade ou autoridade federal, da 

administração direta ou indireta, em matéria militar. 

Parágrafo único. A competência de que tratam o inciso V, letra a, e o inciso VI, deste artigo, 

subsistirá até a entrada em vigor da lei complementar prevista no art. 121 da Constituição 

Federal. 

Art. 5º Os estados disporão, nas respectivas Constituições e leis de organização judiciária, 

sobre a competência para processar e julgar mandado de injunção. 
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Art. 6º Até a entrada em vigor das normas previstas no artigo anterior, compete processar e 

julgar mandado de injunção: 

I - aos Tribunais de Justiça: 

a) originariamente, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do 

governador do estado, da Assembléia Legislativa, da Mesa da Assembléia Legislativa, do 

Tribunal de Contas do Estado, dos secretários de estado, do procurador-geral da justiça, do 

prefeito da capital, da Câmara Municipal da capital, da Mesa da Câmara Municipal da 

capital, do tribunal de alçada, e dos juízes de Direito; 

b) em recurso ordinário, contra decisão dos tribunais de alçada e dos juízes de Direito; 

II - aos juízes de Direito, nos demais casos. 

Art. 7º Sempre que se julgar incompetente para conhecer do mandado de injunção, a 

autoridade judiciária deverá encaminhá-lo ao juízo competente. 

Art. 8º A petição inicial, apresentada em duas vias, indicará: 

I - a autoridade judiciária a quem é dirigida; 

II - a qualificação do impetrante e do impetrado; 

III - a descrição do fato e o fundamento constitucional do pedido; 

IV - o pedido com suas especificações; 

V - as provas com que o impetrante pretende demonstrar a verdade do fato alegado, quando 

necessárias; 

VI - o requerimento para notificação do impetrado; 

VII - o valor da causa; 

§ 1º O impetrante deverá instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar 

suas alegações. 

§ 2º Se o documento necessário à prova do alegado encontrar-se em poder de entidade ou 

órgão da administração pública, o magistrado, a requerimento do impetrante, ordenará 

liminarmente sua imediata exibição. 

§ 3º Verificado o magistrado que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos, ou que 

de alguma forma dificulta o julgamento do mérito, determinará que o impetrante a emende 

ou complete no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento. 

Art. 9º Do despacho de indeferimento caberá, no prazo de quinze dias: 

I - recurso para o órgão a que competir o julgamento do mandado de injunção, quando a 

decisão for do relator; 

II - apelação para o Tribunal de Justiça, quando a decisão for proferida por Juiz de Direito 
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(art. 6º, inciso II). 

Art. 10. Ao despachar a inicial, o magistrado: 

I - ordenará que se notifique o impetrado do conteúdo da petição e documentos, com entrega 

da segunda via, a fim de que, no prazo de dez dias, preste as informações que considerar 

necessárias; 

II - deverá expedir mandado de injunção liminar, quando reconhecer, de plano, a existência 

do direito, liberdade ou prerrogativa constitucional, a fim de evitar lesão irreparável, ou de 

difícil reparação, ao impetrante. 

Parágrafo único. A decisão concessiva ou denegatória da liminar será obrigatoriamente 

fundamentada. 

Art. 11. Nas informações, compete ao impetrado alegar toda a matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito com que impugne o pedido do impetrante, especificando as provas 

que pretende produzir, e oferecendo, de logo, se entender cabível, documentos e rol de 

testemunhas. 

Art. 12. Prestadas as informações ou findo o prazo a que se refere o inciso I do art. 10, dentro 

de quarenta e oito horas serão os autos encaminhados ao Ministério Público, que deverá 

pronunciar-se no prazo de dez dias. 

Parágrafo único. Devolvidos pelo Ministério Público, serão os autos conclusos no prazo de 

quarenta e oito horas. 

Art. 13. Se o magistrado entender necessária a instrução do processo, determinará, se for o 

caso, a realização de exame pericial, nomeando perito e fixando prazo não superior a 

quarenta e cinco dias para entrega do laudo, bem como designará data para ouvida das 

testemunhas arroladas. 

§ lº A audiência referida neste artigo realizar-se-á no prazo máximo de vinte dias, a contar da 

data de sua designação ou da entrega do laudo pericial. 

§ 2º No caso de competência ordinária dos tribunais, o processo será instruído pelo relator, 

ou por juiz singular a quem seja delegada a instrução. 

Art. 14. Encerrada a instrução, ou decidindo, o relator, pela sua desnecessidade, será o 

processo, no prazo de dez dias, incluído em pauta de julgamento. 

Parágrafo único. Nos casos de competência de Juízes de Direito, a sentença será proferida no 

prazo de que trata o presente artigo. 

Art. 15. O Mandado de Injunção, concedido liminarmente, ou mediante acórdão ou sentença 

final, conterá todos os elementos necessários ao efetivo exercício dos direitos, liberdades ou 
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prerrogativas constitucionais reclamados, bem como a determinação dos atos a serem 

cumpridos ou omitidos pelo impetrado. 

Art. 16. Se no curso da ação sobrevier norma regulamentadora do preceito constitucional que 

fundamentou o pedido, considerar-se-á prejudicado o Mandado de Injunção, determinando, o 

órgão judiciário, a extinção do processo sem julgamento de mérito. 

§ 1º Havendo interposição de recurso, a extinção do processo dar-se-á na instância recursal. 

§ 2º Na hipótese de julgamento irrecorrível, e desde que se trate de relação jurídica 

continuativa, poderá a parte pedir revisão do que foi estatuído no acórdão ou sentença. 

Parágrafo único. Nenhum dos recursos terá efeito suspensivo, ou prejudicará o imediato 

cumprimento do Mandado de Injunção. 

Art. 18. Os processos de Mandado de Injunção terão prioridade sobre os atos judiciais, salvo 

os concernentes a "habeas-corpus", mantendo-se, quanto aos demais, a precedência dos 

mandados de segurança. 

Parágrafo único. Na instância recursal, o mandado de injunção será levado a julgamento no 

prazo máximo de vinte dias a contar da devolução dos autos pelo Ministério Público, 

observado o disposto no artigo 13 e seu parágrafo único. 

Art. 19. É da responsabilidade do Poder Judiciário, no processamento do Mandado de 

Injunção. Assegurar a imediata eficácia das normas constitucionais que fundamentam o 

pedido, e o exercício dos direitos, liberdade e prerrogativas do impetrante. 

§ 1º Para cumprimento do disposto no presente artigo, o órgão ou autoridade judiciária 

disporá de poder cautelar geral, podendo determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as 

medidas provisórias que julgar adequadas. 

§ 2º Sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, responderá por perdas e danos a 

autoridade judiciária que descumprir os prazos estipulados nesta lei ou omitir-se na adoção 

das providências necessárias ao seu cumprimento. 

Art. 20. Aplicam-se subsidiariamente ao Mandado de Injunção as normas do Código de 

Processo Civil e as disposições contidas nos regimentos internos dos tribunais. 

Art. 21. Enquanto não for instalado o Superior Tribunal de Justiça, a competência para 

processar e julgar Mandado de Injunção, originariamente ou em grau de recurso, caberá ao 

Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único. Enquanto não forem instalados os Tribunais Regionais Federais e as normas 

regulamentadoras constituírem atribuição do Tribunal Federal de Recursos, aplicar-se-á à 

hipótese o disposto no artigo 4º, inciso II, letra "a", da presente lei. 

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
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contrário. 

TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 998/1988 

O Projeto de Lei nº 998/1988 tramita em regime de prioridade e está sujeito à 

apreciação do Plenário. Em 11/10/1988 a proposição foi recebida pela Mesa Diretora da 

Câmara dos Deputados. Em 13/10/1988 a Mesa Diretora exarou despacho distribuindo-a a 

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Em 09/03/1989 lhe foi apensado o PL nº 

1.662/1989. No dia 04/04/1989 a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação designou 

o ex-deputado Oscar Correa como relator. Em 16/04/1990 lhe foi apensado o PL nº 

4.679/1990. No dia 24/10/1990 o relator Oscar Correa apresentou parecer pela 

constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL 

4.679/90 e pela rejeição dos PL 998/88 e 1.662/89. Em 13/11/1990  o ex-deputado José 

Genoíno solicitou vista à proposição. O parecer oferecido pelo relator Oscar Correa não foi 

analisado. 

 

CONTEÚDO DO PROJETO DE LEI Nº 1.662/1989 

A proposição é composta de três artigos, conforme abaixo especificados: 

Art. 1º Aplica-se ao mandado de injunção, instituído no art. 5º, item LXXI, da Constituição, 

naquilo que for compatível, à Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951, com exceção do 

disposto no art. 18. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 1.662/1989 

O Projeto de Lei nº 1.662/1989 foi apresentado em Plenário no dia 

08/03/1989. No dia 09/03/1989 a matéria foi lida em Plenário e, nos termos do artigo 71 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, foi apensado ao PL nº 998/88. No dia 

10/03/1989 foi publicado no Diário do Congresso Nacional. 

 

CONTEÚDO DO PROJETO DE LEI Nº 4.679/1990 

A proposição é composta de trinta e três artigos, conforme abaixo 
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especificados: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º 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. 

Art. 2º Admitir-se-á o pedido do mandado de injunção quando: 

I - a observância do preceito constitucional seja obstada por ato de autoridade ou de 

particular, de que a falta de norma regulamentadora constitua o seu único fundamento; 

II - a demonstração da verdade dos fatos alegados dependa de prova exclusivamente 

documental; 

III - não esteja em curso o prazo previsto na Constituição ou na lei para que a norma 

regulamentadora seja posta em vigor. 

Parágrafo único. A litispendência e a coisa julgada não obstarão o conhecimento do pedido, 

quando o ato impugnado seja constituído por sentença nas condições previstas no inciso I. 

Art. 3º A legitimação para impetrar mandado de injunção competirá ao titular do direito, 

liberdade ou prerrogativa, cujo exercício tenha sido obstado. 

Parágrafo único. Quando o direito ao mandado de injunção pertencer indistintamente a todos 

e a qualquer um dos membros de uma coletividade e o bem constitucionalmente tutelado for 

indivisível entre eles, o seu exercício competirá: 

I - ao titular do direito ao mandado de injunção; 

II – ao Ministério Público; 

III - à pessoa jurídica que inclua entre os seus fins a defesa da coletividade interessada, 

observadas as seguintes normas: 

a) que esteja constituída há mais de um ano e congregue um expressivo número de membros 

da coletividade interessada; 

b) que a deliberação de impetrar o mandado de injunção tenha sido aprovada em assembleia 

geral por, pelo menos, dois terços dos titulares do direito de voto, comprovados pela 

subscrição da ata da assembleia. 

Art. 4º O pedido de mandado de injunção será processado e julgado originariamente pelo 

tribunal competente. 

§ 1º Regem a competência para o mandado de injunção as disposições da Constituição 

Federal e das Constituições estaduais. 

§ 2º No tribunal competente, o mandado de injunção será processado perante o tribunal 



98 
 

 

pleno, ou perante o órgão especial que lhe exercer as funções. 

Art. 5º A petição inicial indicará: 

I - o tribunal a que é dirigida; 

II – o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio e residência do impetrante; 

III - o autor do ato impugnado com as especificações necessárias à sua perfeita individuação; 

IV - o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio e residência da parte beneficiada 

pelo ato impugnado, quando este for constituído por sentença; 

VI - o pedido com suas especificações; 

VII- os documentos com que se pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 

VIII - o requerimento de notificação das pessoas mencionadas nos incisos III e IV e do órgão 

constitucionalmente competente para a norma regulamentadora. 

§ 1º A petição inicial, que deverá obedecer ao disposto no art. 283 do Código de Processo 

Civil, será apresentada em quatro vias e os documentos que instruírem a via original deverão 

ser reproduzidos por cópias nas demais. 

§ 2º O erro na indicação da autoridade a quem for atribuído o ato impugnado ou do órgão a 

quem competir a norma regulamentadora será corrigido de ofício ou requerimento do 

interessado. 

§ 3º A petição inicial será indeferida nos casos previstos no art. 295 do Código de Processo 

Civil. 

Art. 6º Ao deferir a inicial o relator sorteado ordenará que sejam notificados para, no prazo 

de dez dias, se manifestar sobre o pedido: 

I - as pessoas indicadas nos incisos III e IV do artigo anterior; 

II - o órgão competente para a norma regulamentadora. 

§ 1º Instruirá a notificação uma via da petição inicial, acompanhada de cópia dos documentos 

a ela anexados, que deverá ser entregue ao destinatário. 

§ 2. A notificação será feita em mão por oficial de justiça, ou pelo correio com aviso de 

recebimento; se o destinatário não for localizado, far-se-á na pessoa encontrada no endereço 

constante dos autos, desde que maior e capaz. 

§ 3. Contar-se-á o prazo a partir da data em que seja juntado aos autos o último mandado 

cumprido, ou aviso de recebimento. 

Art. 7º Estando em elaboração a norma regulamentadora, cumprirá ao órgão para ela 

competente instruir a sua manifestação com cópias dos atos já processados e dos documentos 

que lhes tenham servido de base. 
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Art. 8º Findo o prazo do art. 6º, e ouvido o representante do Ministério Público, o relator: 

I - verificando estarem cumpridas as disposições dos arts. 2º, 3º e 29, apresentará os autos ao 

presidente do tribunal que designará dia para o julgamento, mandando publicar a pauta no 

órgão oficial; 

II - caso contrário, declarará inadmissível o pedido ou pronunciará a decadência do direito, 

julgando extinto o processo. 

Parágrafo único. Se se tratar de mandado de injunção impetrado contra sentença pendente de 

recurso, a decisão que o admitir será transmitida ao respectivo relator, para que este 

determine a suspensão do mandado de injunção.  

Art. 9· Da decisão do relator que extinguir o processo caberá recurso para o tribunal pleno, 

ou órgão que lhe exercer as funções, a ser interposto perante o presidente do tribunal. 

Parágrafo único. O prazo para interpor o recurso e para responder será de cinco dias. 

Art. 10. Julgando procedente o pedido, o Tribunal: 

I - suprirá a falta de norma regulamentadora, formulando supletivamente as regras que 

deverão ser observadas para o cumprimento do preceito constitucional; 

II - ordenará o cumprimento das regras supletivas constantes do acórdão, estabelecendo o 

prazo dentro do qual as suas disposições entrarão em vigor. 

Parágrafo único. Decidindo que o dispositivo constitucional é autoaplicável, o tribunal 

cassará os efeitos do ato da autoridade e, se for o caso, os do trânsito em julgado, e ordenará 

que o dispositivo constitucional questionado seja cumprido e atuado independentemente de 

norma regulamentadora. 

Art. 11. Julgando improcedente o pedido sob o fundamento de ainda não ter sido 

ultrapassado o tempo considerado razoável para que a norma regulamentadora faltante seja 

elaborada e posta em vigor, o tribunal declarará a data a partir da qual a falta de norma 

regulamentadora passará a autorizar a concessão do mandado de injunção. 

Art. 12. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando 

para redigir o acórdão o relator, ou se este for vencido, o autor do voto condutor. 

§ 1º Serão declarados os votos vencidos a respeito da matéria a que se refere o art. 10, I. 

§ 2º Nos casos dos arts. 10 e 11, será publicado no órgão oficial o inteiro teor do acórdão. 

Art. 13. Da decisão do tribunal caberão os seguintes recursos: 

I - recurso extraordinário; 

II - recurso especial; 

III - embargos de declaração. 
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§ 1º O recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos nos casos previstos na 

Constituição Federal. 

§ 2° Recebidos os embargos de declaração, a nova decisão se limitará a corrigir a inexatidão, 

ou a sanar a obscuridade, dúvida, omissão ou contradição, salvo se algum outro aspecto tiver 

que ser apreciado como consequência necessária; é vedada a apreciação de questões novas 

não suscitadas no curso do processo. 

Art. 14. Poderão recorrer: 

I - o impetrante; 

II - a pessoa jurídica de direito público interessada; 

III - o particular autor do ato impugnado; 

IV - a parte beneficiada pela sentença cassada; 

V - órgão competente para a norma regulamentadora; 

VI - o terceiro juridicamente prejudicado pela cassação do ato impugnado; 

VII - o representante do Ministério Público. 

Art. 15. Substitutivamente, em lugar de qualquer das pessoas indicadas no art. 14, I, III, IV e 

V, e observado o disposto no art. 3º, parágrafo único, III, poderá recorrer a pessoa jurídica 

constituída para a defesa da coletividade a que o mesmo pertencer. 

§ 1º Havendo recorrido o membro da coletividade e a pessoa jurídica constituída para a sua 

defesa, o recurso desta só será admitido se houver desistência do recurso daquele. 

§ 2º Recorrendo mais de uma pessoa jurídica em substituição do mesmo legitimado, ou de 

legitimados que tenham interesses convergentes na reforma do acórdão, será admitido um só 

dos recursos interpostos, escolhido entre elas de comum acordo ou, à falta deste, o que 

houver sido protocolado em primeiro lugar. 

Art. 16. O recurso extraordinário e o recurso especial serão recebidos apenas no efeito 

devolutivo; havendo, porém, o risco de dano grave e de natureza geral, que não possa ser 

evitado de outro modo, poderá o recurso ser recebido também no efeito suspensivo, no todo 

ou em parte. 

Art. 17. Os efeitos da decisão que julgar procedente o pedido vincularão tanto as partes do 

ato impugnado como terceiros e operarão a partir do trânsito do acórdão em julgado ou da 

decisão que receber apenas no efeito devolutivo o recurso contra ele interposto. 

§ 1º As normas supletivamente formuladas pelo tribunal (art. 10, I) vigorarão em todo o 

território sujeito à norma regulamentadora faltante, até que essa venha a ser elaborada e posta 

em vigor pelo órgão constitucional competente. 
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§ 2º Se a procedência do pedido tiver por fundamento a auto-aplicabilidade do preceito 

constitucional (art. 10, parágrafo único), a decisão que a reconhecer será vinculante nos 

termos deste artigo, mas a cassação limitar-se-á aos efeitos do ato impugnado; neste caso, se 

o ato for constituído por sentença, cumprirá ao órgão prolator proferir nova decisão, 

aplicando ao caso concreto o preceito constitucional questionado (art. 28). 

Art. 18. A declaração a que se refere o art. 11 valerá como precedente e será vinculante para 

o tribunal. 

Art. 19. A decisão que extinguir os processos em julgamento do mérito ou com fundamento 

na decadência do direito ao mandado de injunção (art. 5º, § 3º, e art. 80, II), uma vez 

transitada em julgado, tornar-se-á imutável e indiscutível entre as partes do ato impugnado, 

nos limites do pedido de mandado de injunção e das questões decididas. 

Art. 20. Transitada em julgado a decisão de mérito, tornar-se-ão imutáveis e indiscutíveis, 

assim para as partes do ato impugnado como para terceiros, nos limites do pedido e das 

questões decididas: 

I - a parte dispositiva do acórdão; 

II - o fundamento do acórdão, nos casos do parágrafo único do art. 10 e do art. 11. 

Art. 21. A decisão proferida em conformidade com o disposto nos incisos I e II do art. 10 não 

obstará o conhecimento de outro mandato de injunção, fundado na falta de regulamentação 

do mesmo dispositivo constitucional, quando o fundamento de fato não se achar incluído 

entre as hipóteses previstas nas regras supletivamente formuladas pelo tribunal. 

Art. 22. Concedido o mandato de injunção para os fins previstos no art. 10, o inteiro teor do 

acórdão será transmitido segundo as normas aplicáveis ao mandado de segurança: 

I - ao tribunal, à autoridade ou ao agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público que houver praticado o ato impugnado; 

II - ao relator do recurso pendente, no caso previsto no parágrafo único do art. 8º; 

III - ao órgão competente para a norma regulamentadora faltante; 

IV - ao juízo que for competente para processar e julgar originariamente a ação cível que 

corresponder ao direito, liberdade ou prerrogativa tutelados pelo preceito constitucional, 

quando o destinatário for um particular. 

Art. 23. As providências previstas nos incisos I a III do artigo anterior serão ordenadas de 

ofício pelo presidente do tribunal; a prevista no inciso IV será por ele determinada a 

requerimento do titular do direito ao mandado de injunção ou de terceiro beneficiado pela 

decisão nele proferida. 
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§ 1º O requerimento indicará: 

I - o presidente do tribunal a que é dirigido; 

II - o nome, prenome, nacionalidade, estado civil, domicílio e residência do requerente e do 

requerido; 

III - o direito, liberdade ou prerrogativa e os seus fatos constitutivos, se o requerimento for de 

terceiro; 

IV - o objeto da prestação devida pelo requerido; 

V - o juízo competente (art. 23, IV); 

VI - os documentos que instruem o requerimento e pelos quais se demonstrará a verdade dos 

fatos alegados; 

VII - o pedido de transmissão do inteiro teor do acórdão. 

§ 2° O requerimento será apresentado em duas vias, devendo ser reproduzidos por cópia na 

segunda todos os documentos que instruírem a primeira. 

Art. 24. Recebendo o acórdão, no caso do inciso IV do art. 23, acompanhado da segunda via 

do requerimento formulado pelo interessado, o juízo a quem for distribuído ordenará que seja 

registrado e autuado, procedendo a seguir conforme o estado dos autos: 

I - encontrando provados os fatos em que se funda o direito do requerente e tendo ele por 

objeto o pagamento da quantia líquida, a entrega de coisa certa ou a prestação de ato ou 

omissão de conteúdo determinado, o juiz: 

a) fixará prazo para o cumprimento da obrigação, se outro já não estiver determinado em lei 

ou pelo contrário; 

b) determinam o valor da multa que será devida por dia de atraso no cumprimento da 

obrigação de fazer ou não fazer; 

c) ordenará a expedição de mandado contra o requerido; 

II - não estando satisfeitos os requisitos do inciso anterior, o juiz ordenará ao requerente que, 

no prazo de dez dias, corrija ou complete o requerimento, sob pena de extinção do processo, 

ficando-lhe ressalvado, neste caso, o recurso às vias ordinárias. 

Art. 25. Do mandado constará: 

I - o inteiro teor do acórdão, acompanhado de cópia do requerimento do interessado e do 

despacho do juiz (art. 25, I); 

II - a ordem de citação do requerido para que, no prazo determinado, cumpra a obrigação. 

Parágrafo único. A citação e a contagem do prazo obedecerão ao que dispõem os §§ 2º e 3º 

do art. 6º. 
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Art. 26. Descumprida a obrigação, o juiz, a requerimento do credor, determinará os atos 

necessários à execução forçada, independente, de nova citação. 

§ 1º A falta de normas particulares, a execução obedecerá, no que lhe for aplicável, o 

disposto no Livro II do Código de Processo Civil. 

§ 2º No prazo para o cumprimento da obrigação, poderá o devedor opor-se à execução, 

mediante embargos. 

§ 3º Não são admissíveis embargos antes de cumprida a obrigação. O juiz, porém, a pedido 

do devedor, antes do cumprimento da obrigação, se forem relevantes os fundamentos dos 

embargos e houver o perigo de tomar-se inútil a sentença que os julgar procedentes, ordenará 

as medidas cautelares necessárias à prevenção do risco; neste caso, ficará suspenso o prazo 

para o cumprimento da obrigação até a execução da medida cautelar. 

Art. 27. É lícito ao terceiro requerer ao tribunal que estenda à sentença contra ele proferida, 

pendente de recurso ou transitada em julgado, os efeitos da decisão prevista no parágrafo 

único do art. 10 (art. 17, § 2°). 

§ 1º O requerimento, em duas vias, instruído com certidão ou cópia autenticada da petição 

inicial da ação, da sentença impugnada e do acórdão proferido no mandado de injunção, 

indicará: 

I - o presidente do tribunal a que é dirigido; 

II - o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio e residência do requerente e da parte 

beneficiada pela sentença; 

III - a ação e a sentença impugnada; 

IV - o acórdão em que se fundamenta o pedido; 

V - os documentos com que se provará a verdade do alegado; 

VI - o pedido. 

§ 2º Estando satisfeitos os requisitos do parágrafo anterior, o relator sorteado ordenará a 

notificação do requerido para que, no prazo de dez dias, preste informações. Instruirá o 

mandado a segunda via do requerimento, com cópia dos documentos a ela anexados. 

§ 3º Vencido o prazo a que se refere o parágrafo anterior, o relator decidirá o pedido e, se o 

deferir, ordenará que se cumpra o disposto no art. 23. 

§ 4º Das decisões do relator, caberá recurso para o tribunal pleno, que deverá ser interposto e 

respondido no prazo de cinco dias. 

§ 5º O direito atribuído por este artigo extinguir-se-á decorridos cento e vinte dias da 

publicação da sentença impugnada. 
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Art. 28. O direito de impetrar o mandado de injunção extinguir-se-á decorridos cento e vinte 

dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 

Parágrafo único. No caso do parágrafo único do art. 3º, contar-se-á o prazo a partir da data 

em que o mandado de injunção puder ser impetrado por qualquer dos membros da 

coletividade interessada. 

Art. 29. O processo do mandato de injunção é isento de custas e nele não haverá condenação 

no pagamento de honorários advocatícios. Declarada, porém, a existência de má-fé 

processual caberá ao prejudicado o direito ao ressarcimento dos honorários devidos ao seu 

advogado, a ser demandado por ação própria. 

Parágrafo único. Na execução do mandato de injunção, a responsabilidade pelas despesas 

processuais, inclusive honorários advocatícios, e também pela má-fé processual, regular-se-

ão pelo disposto no Código de Processo Civil, se outra não for a lei aplicável. 

Art. 30. Executados os processos de habeas corpus e de mandado de segurança, o mandado 

de injunção preferirá a todos os demais. 

Art. 31. Sobrevindo a norma na pendência do pedido de mandado de injunção será extinto o 

processo sem julgamento do mérito. 

Art. 32. Aplicar-se-ão subsidiariamente as disposições da Lei nº 1.533, de 31-12-51 e, no que 

forem omissas, as do Código de Processo Civil. 

Art. 33. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 4.679/1990 

O Projeto de Lei nº 4.679/1990 foi apresentado pelo ex-deputado Cunha 

Bueno em 07/03/1990, tramita em regime de prioridade e está sujeito à apreciação do 

Plenário. Em 16/04/1990 teve o seu teor lido em Plenário e recebeu despacho inicial da Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados para que tramitasse apensado ao PL 998/88. No dia 

13/06/1991 foi apresentando e aprovado requerimento de diversos líderes partidários para 

que, nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a proposição 

tramitasse em regime de urgência. Em 18/06/1991 foi iniciada em Plenário a discussão em 

turno único do PL 6002/90, ao qual este PL nº 4.679/1990 está apensado, sendo aprovado o 

requerimento de diversos líderes partidários para que, nos termos do art. 117, inciso VI, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o PL 6002/90 fosse retirado de pauta. No dia 

19/06/1991 a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) decidiu acatar 

requerimento do ex-deputado Nelson Jobim, para que o PL 6002/90 e seus apensados 
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tramitassem em regime ordinário e não em regime de urgência. Em 26/02/1992, nos termos 

do artigo 156 do Regimento Interno, foi votada em Plenário a extinção da urgência do PL 

6002/90 e deste PL nº 4.679/1990, apensado. 

 

CONTEÚDO DO PROJETO DE LEI Nº 3.153/2000 

A proposição é composta de oito artigos, conforme abaixo especificados: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º - 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. 

Parágrafo único – Sendo o direito, liberdade, ou prerrogativa consistente em garantia da 

defesa, negada pelo juiz, o mandado de injunção poderá ser requerido incidentalmente, sob a 

forma de agravo de instrumento, nos termos da respectiva norma processual. 

Art. 2º - É legitimado ativo ao mandado de injunção o titular do direito, e legitimado passivo 

a entidade, ou o órgão, ou a pessoa – natural ou civil, pública ou particular – de que depende 

sua satisfação. 

§ 1º - O autor pedirá a prestação correspondente ao respectivo direito, e que se utilize, na sua 

determinação, o critério previsto no art. 126 do Código de Processo Civil. 

§ 2º - A petição inicial, com os requisitos previstos nos arts. 158 e 159 do Código de 

Processo Civil será distribuída com observância do disposto nos arts. 86 a 100 do mesmo 

código. 

Art. 3º - Recebida a petição inicial, o juiz mandará processá-la atendendo-se ao conteúdo do 

pedido, e segundo o disposto no Código de Processo Civil. 

Art. 4º - Julgado procedente o pedido, e sendo o réu entidade pública ou órgão da 

administração pública, direta ou indireta, a partir do trânsito em julgado da decisão de mérito 

correrá o prazo, de trinta dias, para seu cumprimento. 

Parágrafo único – À falta de cumprimento do mandamento judicial que não envolva 

prestação de natureza pecuniária, o juiz, conforme o caso, poderá suprir o ato administrativo 

necessário à execução, afastar simplesmente o responsável pela sua prática, ou afastá-lo e 

designar outra pessoa que desempenhe suas funções durante o tempo necessário à execução. 

Art. 5º - Nos casos de competência originária de tribunal para conhecimento de mandado de 

injunção, caberá ao relator a instrução do processo. 
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Art. 6º - Caberá recurso ordinário da decisão que negue mandado de injunção, se proferida 

em grau originário por qualquer tribunal, excetuado o Supremo Tribunal Federal. 

Art. 7º - O pedido de mandado de injunção poderá ser renovado se a decisão denegatória não 

lhe houver apreciado o mérito. 

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 3.153/2000 

O Projeto de Lei nº 3.153/2000 foi apresentado e lido em Plenário pelo ex-

deputado José Roberto Batochio no dia 31/05/2000. Em 14/06/2000 recebeu despacho inicial 

da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados para que fosse apensado ao PL nº 6.002/1990.  

 

CONTEÚDO DO PROJETO DE LEI Nº 6.839/2006 

A proposição é composta de quinze artigos, conforme abaixo especificados: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 Esta lei regulamenta o procedimento do mandado de injunção nos termos do artigo 5º, 

inciso LXXI da Constituição Federal. 

Art. 2 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. 

Art. 3 Para propor a ação, o autor deve ter interesse jurídico ou econômico e legitimidade. 

Art. 4 É gratuita a ação do mandado de injunção, mas responderá o autor pelos ônus se 

litigante de má-fé. 

Art. 5 A petição conterá, além dos requisitos estatuídos na Lei 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 – Código de Processo Civil, a indicação do direito, liberdade, ou prerrogativa que não 

são exercidos por falta de norma regulamentadora. 

Art. 6 No Tribunal poderá o Relator indeferir liminarmente quando houver, mesmo que 

parcialmente, norma aplicável ao caso. 

Parágrafo único. Da decisão caberá agravo à Turma recursal, no prazo de dez dias. 

Art. 7 O responsável pela regulamentação da norma será intimado para, no prazo de dez dias, 

prestar as informações necessárias. 

Art. 8 Após a prestação das informações, o Ministério Público terá vista dos autos pelo prazo 

de dez dias para emissão de parecer. 
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Art. 9 Ao julgar a ação, o juízo suprirá a lacuna observando os princípios fundamentais da 

Constituição Federal, das Declarações Internacionais de Direitos, de que o País seja 

signatário, e dos princípios gerais do direito, observando os fins sociais e as exigências do 

bem comum. 

Art. 10 Deferido o mandado, o Presidente do Tribunal intimará da decisão o órgão ao qual 

compete a regulamentação da norma constitucional. 

Art. 11 A decisão do mandado de injunção não impedirá que o requerente, por ação própria, 

pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. 

Art. 12 Se não apreciado o mérito, o pedido do mandado de injunção poderá ser renovado. 

Art. 13 Caberá apelação da sentença, no efeito devolutivo. 

Art. 14 Aplicam-se ao processo do mandado de injunção os artigos do Código de Processo 

Civil que regulam o litisconsórcio. 

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 6.839/2006 

A proposição foi apresentada em 30/03/2006. Tramita em regime de 

prioridade e está sujeita à apreciação do Plenário. Em 10/04/2006 recebeu despacho da Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados para que fosse apensada a PL nº 6.002/1990. No dia 

12/04/2006 foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 

 

CONTEÚDO DO PROJETO DE LEI Nº 6.128/2009 

A proposição é composta de quinze artigos, conforme abaixo especificados: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Esta lei disciplina o processo e julgamento do mandado de injunção individual e 

coletivo, nos termos do art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal. 

Art. 2º Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 

Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as 

normas editadas pelo órgão legislador competente. 

Art. 3º Estão legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, as pessoas naturais 

ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, liberdades ou prerrogativas referidos no 
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artigo 2º e, como impetrado, o Poder, órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma 

regulamentadora. 

Art. 4º A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e 

indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que este integra ou à qual se acha 

vinculado. 

§ 1º Quando não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial e os documentos que a 

instruem serão acompanhados de tantas vias quantos forem os impetrados. 

§ 2º Quando o documento necessário à prova do alegado se encontre em repartição ou 

estabelecimento público, em poder de autoridade ou de terceiro, havendo recusa em fornecê-

lo por certidão, no original, ou em cópia autêntica, será ordenada, a pedido do impetrante, a 

sua exibição no prazo de 10 (dez) dias. Cópia do documento, quando exibido, será juntada à 

segunda via da petição. 

§ 3º Se a recusa em fornecer o documento for do impetrado, a ordem far-se-á no próprio 

instrumento da notificação. 

Art. 5º Recebida a inicial, será ordenada: 

II – a ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito. 

Art. 6º A inicial será desde logo indeferida quando manifestamente incabível ou 

improcedente a impetração. 

Parágrafo único. Da decisão de relator que indeferir a inicial caberá agravo, em 5 (cinco) 

dias, para o órgão colegiado competente para o julgamento da impetração. 

Art. 7º Findo o prazo para apresentação das informações, será ouvido o Ministério Público, 

que opinará em 10 (dez) dias. Após, com ou sem parecer, os autos serão conclusos para 

decisão. 

Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para o fim de: 

I – determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma 

regulamentadora; 

II – estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, liberdades ou 

prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado 

promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no 

prazo determinado. 

Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso I quando 

comprovado que o impetrado deixou de atender ao prazo estabelecido para a edição da 
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norma em anterior mandado de injunção. 

Art. 9º A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento 

da norma regulamentadora. 

§1º Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for 

inerente ou indispensável ao exercício do direito, liberdade ou prerrogativa objeto da 

impetração. 

§ 2º Transitada em julgado a decisão, os seus efeitos poderão ser estendidos aos casos 

análogos por decisão monocrática do relator. 

§ 3º O indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede a renovação da 

impetração fundada em outros elementos probatórios. 

Art. 10 Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista, a pedido de 

qualquer interessado, quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato 

ou de direito. 

Parágrafo único. A ação de revisão observará, no que couber, o procedimento estabelecido 

nesta Lei. 

Art. 11 A superveniente norma regulamentadora produzirá efeitos ex nunc em relação aos 

beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes 

for mais favorável. 

Parágrafo único. Ficará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada 

antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito. 

Art. 12 O mandado de injunção coletivo pode ser promovido: 

I – pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais ou individuais 

indisponíveis; 

II – por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o 

exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a 

finalidade partidária; 

III – por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 

funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades 

e prerrogativas em favor da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na 

forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, 

autorização especial. 

Parágrafo único. Os direitos, liberdades e prerrogativas protegidos por mandado de injunção 
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coletivo são os pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas 

ou determinada por grupo, classe ou categoria. 

Art. 13 No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às 

pessoas integrantes da coletividade, grupo, classe ou categoria substituídos pelo impetrante, 

sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 9º. 

Parágrafo único. O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos 

individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a 

desistência da demanda individual no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência 

comprovada da impetração coletiva. 

Art. 14 Aplicam-se subsidiariamente ao mandado de injunção as normas do mandado de 

segurança (Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009) e do Código de Processo Civil (Lei nº 

5.869, de 11 de janeiro de 1973). 

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 6.128/2009 

O Projeto de Lei nº 6.128/2009 foi apresentado em Plenário pelo ex-deputado 

Flávio Dino no dia 30/09/2009. Tramita em regime ordinário e, nos termos do Art. 24, inciso 

II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, está sujeito à apreciação conclusiva 

pelas comissões. Em 07/10/2009 recebeu despacho da Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados para que fosse apensado ao PL nº 6.002/1990. No dia 08/10/2009 foi distribuído à 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 
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