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“A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos 

poderes não tem Constituição.” 

Art. 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. 

França, 26 de agosto de 1789.



 

 

RESUMO 

 

 

A falta de regulamentação de muitos pontos da Carta Constitucional motivou a nova 

postura do Superior Tribunal Federal – alargar a acepção inicial do Mandado de Injunção, no 

sentido de conceder um prazo ao legislador para que regulamente o que ainda não o está, sob 

pena de, vencido o prazo, passar o requerente a gozar o direito constitucional. O início deste 

trabalho irá tratar da separação dos Poderes, do Estado Democrático de Direito e de sua 

abordagem na Constituição Federal. O segundo capítulo irá estudar o Poder Legislativo e a 

edição de normas, leis, finalidade e a relação entre o Legislativo e a Carta Magna de 1988. No 

terceiro e último capítulo, adentraremos ao Mandado de Injunção, bem como sua finalidade 

precípua e o alcance das liberdades constitucionais. Ainda no mesmo capítulo, será revista a 

contraposição entre a omissão legislativa e o Mandado de Injunção, bem como a postura do 

Poder Judiciário em relação a essa questão. No fim desse capítulo, será analisado o 

procedimento do Mandado de Injunção e o posicionamento do STF acerca da matéria e, 

dentro desse contexto, será avaliada a existência ou não de imposição, pelo Poder Judiciário 

ao Poder Legiferante, de produzir a norma faltante, previamente ordenada pela Constituição 

Federal. Ao seu final, será estudado os Mandados de Injunção nº 232-1/RJ, 323-8/DF e 

712/PA. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição Federal de 1988 representa a transição histórica brasileira de um Estado 

Autoritário para um Estado Democrático de Direito. Vive-se um tempo de eleições livres, 

diretas, secretas e universais, com amplo debate e acesso a informação, além da garantia de 

participação popular e de direitos e garantias fundamentais na trajetória política do país. 

O Poder Legislativo, que por muito tempo se viu apagado diante das cassações militares aos 

mandatos eletivos e do consequente crescimento do Poder Executivo, ganhou do constituinte 

originário revitalização que lhe atribuiu o símbolo máximo da democracia e 

representatividade popular. Todavia, esse Poder passa por uma fase de preocupante descrédito 

evidenciado, entre outros fatores, pela crise de governabilidade entre a classe representante e a 

sociedade representada. Nesse contexto, o Judiciário, que ascendeu no processo de 

constitucionalização democrática, adquiriu um verdadeiro papel político no cenário atual, 

onde divide alcance com os demais Poderes. 

O atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal ante o Mandado de Injunção é exemplo 

desse contexto e representa um dos meios pelos quais o Poder Judiciário pratica o Ativismo 

Judicial. Ao prover o exercício do direito ao impetrante através de decisões que ultrapassam o 

limite de atuação de sua esfera de Poder, assenhorando-se da função legisladora, a Corte 

desafia o Princípio da Separação de Poderes, basilar do Estado Democrático de Direito, 

alicerce da Constituição Federal. 

É, portanto, de fundamental importância que o tema seja cuidadosamente abordado e 

discutido diante do que se busca: respeito à Constituição vigente em todos os aspectos que ela 

implica. Dentre eles, destacam-se o Estado Democrático de Direito, a convivência harmônica 

e independente entre os Poderes da República e os direitos e garantias fundamentais. 

Para isso, o presente trabalho procura definir as funções atribuídas aos Poderes Legislativo e 

Judiciário, analisadas dentro do quadro atual dado pela jurisprudência pretoriana em Mandado 

de Injunção. Além disso, um dos objetivos deste estudo é abordar a evolução pela qual passou 

esse remédio constitucional para se chegar ao ponto máximo de sua concretude, sempre à luz 

dos preceitos da Carta Magna.  

Por meio de pesquisa bibliográfica ao acervo da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal 

Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de onde se extraiu livros, capítulos de 
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livros e artigos de revistas, além de extensa busca à jurisprudência no sítio eletrônico do STF, 

esta monografia trata, no primeiro capítulo, da Separação de Poderes, com alusão aos termos 

estado e poder, descrição do conceito e surgimento da teoria, passando pela significação de 

Estado Democrático de Direito. 

Dando sequência ao desenvolvimento do tema proposto, o segundo capítulo trata do Poder 

Legislativo, abordando sua história, surgimento e introdução no Brasil, finalidade e 

representação na Constituição de 1988. O capítulo relata, ainda, o conceito do vocábulo lei 

ante o fato de o Estado Democrático de Direito condicionar-se à obediência ao princípio da 

legalidade. 

Por fim, o terceiro e último capítulo dedica-se ao Mandado de Injunção em todas as suas 

peculiaridades: finalidade e alcance, natureza da eficácia das sentenças proferidas, forma 

como é tratado pelo Poder Judiciário, bem como a evolução da jurisprudência com análise de 

casos concretos. 
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1 A SEPARAÇÃO DOS PODERES 

 

 

1.1 O Poder e o Estado 

 

 

As lições do jurista, filósofo, sociólogo e, no momento, Deputado Federal eleito pelo 

estado de São Paulo, Gabriel Chalita (1998, p. 11), ensinam que o vocábulo poder simboliza 

uma imposição de vontade em certa relação social. Para isso, utiliza-se de um rol de ocasiões 

em que o termo é aplicado, dentre eles: “[...] O poder do pai sobre o filho. O poder do 

dinheiro. O poder do patrão. O poder da justiça. O poder de Deus. Os três poderes [...]”. 

À luz do que afirma Michel Temer (1993, p. 111, apud MOTTA e BARCHET, 2007, 

p. 589), o termo poder pode adquirir diferentes conotações: soberania, órgão ou função, 

constantes nos art. 1º, parágrafo único, art. 2º e arts. 44, 76 e 92, respectivamente, na 

Constituição Federal. Cita-se: “Art. 1º Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Art. 

2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo 

Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Art. 92. São órgãos do Poder 

Judiciário”. 

Define-se também o referido vocábulo como “capacidade para alterar condutas”. 

Dessa forma, tem poder aquele que pode ordenar, alterar, conservar algo ou alguma coisa. 

Assim, a política pode ser vista como exercício do poder. Poder político é, pois, “exercício da 

capacidade de modificar condutas dos integrantes da coletividade, a bem desta” (MOTTA e 

BARCHET, 2007, p. 589). 

Segundo José Afonso da Silva (2010, p. 137 e 138), poder remete à ideia de um 

fenômeno cultural que acontece em qualquer sociedade ante o fato de que, ao associar-se a 

um grupo organizado, o indivíduo pode impor regras à atuação de seus membros, podendo, 

inclusive, em razão de um fim social, exigir determinadas condutas. Ainda segundo mesmo 

autor (ibidem), “é a capacidade de coordenar e impor decisões ao grupo todo à vista de 

determinados fins”. 
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Esse mesmo autor aduz, ainda, que a sociedade, organizada em um Estado, detém um 

poder especial, qualificado como Poder Político, “que é manifestação interna da soberania 

estatal e, como tal, detém algumas características, como a de unidade, de indivisibilidade e de 

indelegabilidade”. Dessa afirmação, fala-se em divisão de poderes, entendida como o Poder 

Estatal, Político, desenvolvido em três funções fundamentais: a legislativa, a executiva e a 

jurisdicional, exercidas por mais de um órgão (SILVA, 2010, p.138). 

No que diz respeito à noção de “Estado”, Sidney Guerra e Gustavo Merçon (2002, p. 

165) o conceituam como: 

 

Ente personalizado que se apresenta externamente como sujeito de direito 
internacional e internamente como pessoa jurídica de direito público interno, 
conforme preconiza o artigo 14 do Código Civil e, portanto, capaz de 
contrair direitos e deveres perante determinada ordem jurídica. 
 

Em outra concepção, Estado é a configuração de um povo organizado politicamente, 

sob o controle de um governo, disposto dentro dos limites de um território. É, ainda, 

concebido como um fenômeno jurídico que concentra as relações jurídicas, políticas e 

econômicas da conduta humana (LACOMBE in VELLOSO, ROSAS e AMARAL, 2005, p. 

101 a 103). 

Nessa ótica, diz-se que o Estado é soberano. Essa soberania manifesta-se nas 

relações internacionais quando, por exemplo, são assinados inúmeros tratados internacionais. 

Ao lado da soberania, identifica-se a personalidade jurídica de direito público interno como 

característica estatal. Ao agir internamente, o Estado não é soberano. No Estado de Direito, a 

personalidade é limitada pela Constituição – “soberano é o povo e a Constituição por ele 

votada” (ibidem). Segundo ainda o mesmo autor, “o poder, portanto, é uma característica 

essencial do Estado que, no entanto, é limitado pela Constituição”.  

Feitos os apontamentos sobre as concepções de Poder e Estado, noções que estão 

intimamente ligadas à Teoria da Separação de Poderes, faz-se importante abordar a 

contextualização conceitual do termo separação de poderes diante da importância do tema no 

que tange à omissão legislativa com consequente atuação do Poder Judiciário. 
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1.2 Separação dos Poderes - Conceito 

 

 

A separação dos Poderes, tal como mencionada na Carta da República, indica a 

tripartição das funções do Estado: Legislativa, Executiva e Judiciária. Todavia, é importante 

considerar a existência de uma relação íntima entre as noções de poder e função do Estado, 

existindo, até mesmo, quem afirme ser impróprio falar em separação dos poderes à medida 

que o que existe, na realidade, é simplesmente uma distribuição de funções (DALLARI, 1995, 

p. 181). 

A concepção de separação dos Poderes, segundo Alexandre de Moraes (2011, p. 

424), passa pela distinção das três funções estatais, ou seja, a legislativa, a administrativa e a 

judiciária, que devem ser dadas a três órgãos autônomos entre si, respeitada a exclusividade. 

Essa concepção consagrou-se com o autor Montesquieu, em sua obra “O Espírito das Leis”, 

onde foram previstas a divisão e a distribuição clássicas, tal como se conhece, tornando-se o 

cerne da organização política.1 

Nesse ponto, é válido explicitar a teoria da divisão dos poderes aclamada por 

Montesquieu (1976, apud GUERRA e MERÇON, 2002, p. 166), tal como escreveu na obra 

supracitada, “O Espírito das Leis”: 

 

A liberdade política num cidadão é esta tranquilidade de espírito que provém 
da opinião que cada um possui de sua segurança; e, para que se tenha esta 
liberdade, cumpre que o governo seja de tal modo que um cidadão não possa 
temer outro cidadão. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de 
magistratura o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe 
liberdade, pois se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado 
apenas estabelecem leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Não haverá 
também liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder 
legislativo e do executivo. Se estivesse ligado ao poder executivo, o juiz 
poderia ter a força de um opressor. [...] Em todo Estado há três espécies de 
poderes: o Poder Legislativo, o Poder Executivo das coisas que dependem 
do direito das gentes e o Poder Executivo das coisas que dependem do 
direito civil. Pelo primeiro, o príncipe ou o magistrado faz leis para algum 

                                                           

1 O autor apresenta uma evolução histórica da ideia da separação dos poderes, aduzindo que foi inicialmente 
delineada por Aristóteles, na obra “Política”, posteriormente trabalhada por John Locke, em “Segundo Tratado 
do Governo Civil”, que diferenciou três distintas funções, entre as quais está a executiva – aplicação da força 
pública para garantir a ordem e o direito – e a federativa – manutenção das relações com outros Estados por 
meio, principalmente, de alianças (2011, p. 424). José Tarcízio de Almeida Melo também deposita em Locke o 
alicerce da separação dos poderes: “Em Montesquieu e Locke acha-se o substrato da separação dos poderes de 
forma a evitar que o autor das leis seja, ao mesmo tempo, seu executor e fique sob a tirania de sua vontade” 
(2008, p. 279). 



16 

tempo ou para sempre e corrige ou ab-roga as que estão feitas. Pelo segundo, 
ele faz a paz ou a guerra, envia e recebe embaixadas, estabelece a ordem, 
prevê as invasões. Pelo terceiro, pune os crimes e julga os dissídios dos 
cidadãos. Chama-se ao último o poder de julgar e ao outro simplesmente o 
Poder Executivo do Estado. 
 

Motta e Barchet (2007, p. 589) definem essa concepção, de certa forma, como a 

divisão do Estado em três funções básicas assumidas por órgãos “descomunalmente” grandes, 

denominados Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário). Cada um desses Poderes exerce 

uma função típica sem excluir, embora minoritariamente, as outras duas, de forma que todas 

elas coexistem em um sistema de solidariedade e corresponsabilidade política.  

Mendes, Coelho e Branco (2007, p. 145) buscaram na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 1789, a inferência ao Princípio da Separação dos Poderes. No artigo 

XVI, declara-se que “não tem constituição aquela sociedade em que não estejam assegurados 

os direitos dos indivíduos, nem separados os poderes estatais”. Diante disso, é clara a noção 

de que a separação de Poderes é elemento essencial para obediência a uma constituição 

democrática. 

Paulo Roberto de Gouvêa Medina (2003, p. 440), por sua vez, em artigo publicado 

na Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais, menciona a separação de poderes 

como a interdependência entre os poderes, justificada em virtude da especialização de funções 

que lhes são inerentes.  

Nesse sentido, também disserta José Afonso da Silva (2010, p.139), explicando que, 

para se chegar à separação de Poderes, assim como prevista por Montesquieu, fazem-se 

necessários dois requisitos: especialização funcional e independência orgânica. O primeiro 

requisito está ligado a funções especializadas entregues a órgãos diversos, separados; ao passo 

que o segundo está relacionado à garantia de autonomia a esses órgãos diferenciados. Os 

autores deram, ainda, a essa divisão a característica de ser “concreta”, “forma de organização 

jurídica das manifestações do Poder”. 
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1.3 Estado Democrático de Direito 

 

 

Eis o artigo 1º da Constituição Federal: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a 
cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.  
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
(Grifamos) 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe o Estado 

Democrático de Direito sob o Título dos Princípios Fundamentais. Os princípios sobrepõem-

se às regras, de maneira a coordenar, ou até subordinar, o desenvolvimento posterior da 

organização política, jurídica, econômica e social. 

A respeito dos princípios fundamentais da República, José Tarcízio de Almeida Melo 

(2008, p. 273 e 274) assevera que “tratando-se de conjunto normativo, o princípio é a norma 

que não se define por meio de outros termos, por ser evidente em si mesma. Fundamentos, 

objetivos e princípios são regras mediante as quais se pretende realizar a república e a 

federação”. 

Sobre o tema, Peña de Moraes (2010, p. 94 e 95) aduz serem os princípios 

fundamentais “sínteses” das normas da Constituição que a eles podem ser direta ou 

indiretamente ligadas, com o intuito de organizar o Estado. O princípio democrático conduz 

os regimes políticos caracterizados pela governabilidade popular representada politicamente.  

Nesse contexto, a noção de Estado Democrático de Direito pode ser dada como 

restrição ao limite de atuação do poder político, em outras palavras, obediência à lei, com 

garantia dos Direitos Fundamentais e necessária aliança com a justiça. Salienta-se não se 

confundir com uso ilegítimo de direitos e garantias individuais (MELO, 2008, p. 276). 

Considerado o precursor do Estado Democrático de Direito, o Estado de Direito 

inaugura o tempo da lei. Sem extinguir o poder daquele que governa, o princípio da legalidade 

reprime a atuação discricionária do governante. A lei passa a ser o único meio legítimo para 

instituição de direitos e obrigações. Em outras palavras, o Estado de Direito “é aquele em que 

apenas as leis podem definir qual é o Direito que competirá ao governante aplicar” (MOTTA 

e BARCHET, 2007, p. 135). 
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A partir dessa concepção, evoluiu-se para a concretização da legitimidade dessa lei. 

A fim de que ela não esvaziasse a importância de se limitar o poder absoluto do governante, o 

novo Estado Democrático de Direito emprestou um conteúdo democrático, conforme 

interesses e aspirações do povo, a essa lei delimitadora do poder infinito, pleno. Declaram 

Motta e Barchet (2007, p. 135): 

 

O Estado Democrático de Direito, assim, representa uma evolução do Estado 
de Direito. Este erige a lei ou ato normativo de idêntica hierarquia como o 
único instrumento apto para criar direitos e, principalmente, para impor 
restrições e criar obrigações para os membros da coletividade (Estado de 
Direito). Aquele aprofunda tal exigência, asseverando que a legitimidade da 
lei não é assegurada apenas pelo fato de ter sido observado o procedimento 
para sua elaboração, é necessário mais, que o próprio conteúdo das normas 
que compõem a lei tenha caráter democrático, que seus dispositivos estejam 
em consonância com os anseios populares e visem justamente à sua 
satisfação (Estado Democrático de Direito). 
 

Segundo Alexandre de Moraes (2011, p. 5), o Estado de Direito pauta-se pelas 

seguintes premissas: i) lei por excelência; ii) normas hierarquicamente sistematizadas para 

preservar a segurança jurídica; iii) obediência à legalidade pela Administração Pública; iv) 

separação dos poderes como forma de garantir a liberdade e controlar possíveis abusos; v) 

instituição da personalidade jurídica do Estado que mantém com os cidadãos relações 

jurídicas; vi) direitos fundamentais enquadrados à ordem constitucional.  

Por sua vez, o Estado Democrático de Direito, “concretizador do Estado 

Constitucional”, rege-se por normas essencialmente democráticas, “com eleições livres, 

periódicas e pelo povo”, assim como pelo respeito aos direitos e garantias constitucionais 

pelas autoridades eleitas. Proporcionando, assim, a plena participação de todas as pessoas na 

vida política do país, objetivando o respeito à soberania popular. (MORAES, 2011, p. 6). 

 

 

1.4 Abordagem na Constituição da República Federal do Brasil de 1988 

 

 

O artigo 2º da Carta da República estampa o Princípio da Separação dos Poderes por 

declarar que são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário. Enquadrado como um dos pilares da República Federativa do Brasil, 

adquiriu status de cláusula pétrea na forma do § 4º do artigo 60 da Carta:  
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§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
(grifo nosso) 
 

A Lei Maior, portanto não oferta dúvidas de que as funções são indelegáveis, 

competindo a cada um dos Poderes exercer seu papel de forma harmônica e independente em 

relação aos demais. Essa indelegabilidade representa um princípio insubstituível de nosso 

ordenamento jurídico. 

As exceções admitidas pela Constituição Federal são expressamente descritas no 

sentido de ser permitido a um Poder exercer funções de outro. Um bom exemplo são as 

medidas provisórias e as leis delegadas, por meios das quais se conferiu ao Poder Legislativo 

a permissão para legislar. Outra concessão do constituinte foi dar atividade investigativa às 

Comissões Parlamentares de Inquérito, função que seria típica do Judiciário. O Poder 

Legislativo, talvez considerado o mais importante deles, tendo sido o primeiro a ser tratado na 

Constituição, no Capítulo I do Título IV, será estudado no tópico seguinte em razão de ser o 

Poder Político carregado de conotação democrática. Exercido pelo Congresso Nacional, cujo 

palácio é símbolo pátrio, sua função precípua é elaborar a lei, fruto do Estado Democrático de 

Direito e elemento que nasceu para combater formas abusivas de poder. 
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2 O PODER LEGISLATIVO E A EDIÇÃO DE NORMAS  

 

 

2.1 Origem do Poder Legislativo 

 

 

O Poder Legislativo é objeto de estudo a partir de fenômenos jurídicos ocorridos no 

século XVII, como as Revoluções Inglesa e Francesa, esta em 1789, embora grande parte da 

Europa medieval tenha sido berço do nascimento de instituições políticas chamadas “cortes”, 

“estados gerais” ou ainda “parlamentos”. Com a centralização de Poder promovido pelas 

monarquias, em períodos compreendidos entre os séculos XVI e XVII, essas instituições 

declinaram, tendo obtido sucesso apenas o Parlamento inglês, oriundo da Revolução Gloriosa 

de 1688 (COSTA, 2009, p.207). 

O Parlamento moderno surgiu com o Conselho do Reino criado pela Magna Carta2, 

em 1215, com a função de limitar os poderes do monarca. Com o surgimento de governos 

autocráticos, no século XV, o Parlamento perdeu a relevância. Posteriormente, com a edição 

do Bill of Rigths3, em 1689, o poder do Parlamento foi restabelecido. Instituíram-se eleições 

livres para seus membros, bem como liberdade de discussão4 na seara do Parlamento, 

incontestável em qualquer tribunal.  

Além disso, as leis feitas no Parlamento não eram passíveis de revogação pelo rei, ao 

passo que foram proibidas exigências de fiança descomunal para processo em liberdade e 

cominação de penas cruéis ou incomuns. Por fim, garantiram-se as reuniões frequentes 

(MELO, 2008, p. 679). 

Assim surgiam as primeiras formas arquitetadas do Poder Legislativo tal como se 

tem notícia hoje: o exercício da soberania do povo por meio de representantes, parlamentares, 

                                                           

2 A Magna Carta foi um documento assinado em 1215, na Inglaterra, que limitou os poderes absolutos dos reis, 
especialmente o do rei João, que a posteiori, ganhara o codinome de “Sem Terra”. De acordo com os termos da 
Carta, o monarca deveria renunciar a alguns direitos, respeitando determinados procedimentos legais, além de 
reconhecer a sujeição da vontade do rei à lei. 

3 Assim definiu o autor: “[...] Tratava-se de declaração em que o Parlamento deu legitimidade ao ramo 
protestante da dinastia dos Stuarts para a sucessão do Rei católico Jaime II, que havia sido expulso, bem como 
afirmou sua legitimidade”.  

4 Note-se a similitude entre essa prerrogativa estabelecida pela Bill of Rghts e a imunidade parlamentar como se 
conhece extraída pelos ditames da Constituição Federal de 1988. 
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que operam em nome da lei. Esta, pois, é a finalidade principal do Legislador, que será 

discutida adiante. 

 

 

2.2 Finalidade do Poder Legislativo 

 

 

A discussão acerca da finalidade do Poder Legislativo remonta a ocorrências 

históricas que denotam que o desenvolvimento parlamentar representou o centro de debate 

político responsável pelas principais ações públicas. Dele originou-se o princípio da soberania 

popular, sendo o púlpito da voz do povo intervindo na política de seu país. 

Esse desenvolvimento parlamentar do qual se fala foi responsável por moldar as 

funções do parlamento, dentre as quais se distinguem as quatro basilares: representar, 

legitimar, legislar e controlar o Executivo. Ademais, espera-se do Legislativo que  represente 

a opinião do povo movendo-se de baixo para cima e “não em fluxo descendente de modelos e 

opções políticas impostas pelo alto” (COSTA, 2009, p. 208 e 209). 

Quando o Poder Legislativo representa seu povo, os eleitores, garante-se o fenômeno 

da soberania popular e, na opinião de Nelson Nery Costa (2009, p. 208 e 209), manipula-se as 

massas. Paralelamente a esta representação, a legitimação ocorre ao significar a transmissão 

de demandas e pedidos além de manifestações de consenso ou dissenso, de apoio político ou 

de contestação em relação ao Governo, sendo possível, somente, em virtude da autonomia 

parlamentar. 

Faz-se importante, contudo, para o desenvolvimento desta pesquisa, que seja feita 

uma análise acerca da significação do vocábulo lei, pois não há como se falar em finalidade 

do Poder Legislativo sem conhecer a importância da lei, o papel que desempenha na forma de 

organização jurídica e política de um Estado. 

 

 

2.3 Conceito de Lei 

 

 

André Franco Montoro (2011, p. 344), ao discorrer sobre o conceito de lei, inicia por 

uma pesquisa à etimologia da palavra e, para isso, apresenta três autores com diferentes 

considerações: para Isidoro de Sevilho, “lei” vem do verbo latino legere, que significa “ler”, 
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por ser a lei norma escrita em oposição às normas costumeiras; já para S. Tomás, o vocábulo 

origina-se do verbo ligare, no sentido de “ligar”, “obrigar”, “vincular”, ante o fato de a lei 

obrigar ou ligar a pessoa a uma forma de agir; e, por fim, na visão de Cícero, “lei” provém de 

eligere, “eleger”, “escolher”, uma vez que a lei é norma escolhida pelo legislador como o 

norte para a direção da atividade humana.  

O autor faz, ainda, alusão a duas distintas significações da palavra lei: leis 

normativas e leis descritivas. As primeiras estão ligadas ao conceito de normas do 

comportamento humano, à lei ética, moral ou humana e, especialmente, à lei jurídica, a 

exemplo da Lei das Doze Tábuas e da Lei de Defesa do Consumidor. As segundas, no 

entanto, projetam-se em uma descrição, constatação, como a Lei da Gravidade e a Lei da 

Ação e Reação. Em um ímpeto de unir as concepções, utiliza-se do conceito dado por 

Montesquieu: “Leis são relações necessárias que decorrem da natureza das coisas” 

(MONTORO, 2011, p. 346). 

Miguel Reale (2011, p. 155), na descrição em que diferencia lei de costume, duas 

fontes do Direito, define o vocábulo como sendo de origem sempre certa e predeterminada, 

emanada por um órgão competente, e exemplifica: “Se se trata de uma lei federal, será o 

Congresso, através de suas Duas Casas [...], o órgão elaborador da lei a ser sancionada pelo 

Presidente da República, que integra o processo legislativo, pelo poder de iniciativa, pela 

sanção ou pelo veto”. Explica ainda que a lei, além de nascer de um órgão competente, quanto 

à sua formação, obedece a critérios prefixados (ibidem, p. 156). Ressalta a lei como sendo 

fruto, o “ponto culminante” de um procedimento cuja existência já está antevisto em outra lei 

anterior, no caso do Direito Brasileiro, na Constituição Federal, no capítulo I, Título IV, Da 

Organização dos Poderes, relativo ao Processo Legislativo.  

O professor Dimitri Dimoulis (2010, p. 166 e 167), por sua vez, prefere adotar um 

conceito prático para o termo lei, aduzindo que provém do latim lex5 ao passo em que é 

utilizada em sentido amplo ou material para referir-se a todas as normas jurídicas que 

obedecem a quatro critérios: i) estão na forma escrita; ii ) vigoram por decisão de autoridade 

competente; iii ) obedecem a processo determinado em normas superiores e iv) regulam a 

organização da sociedade enquanto apresentam “alto grau de generalidade e abstração”.  

Destarte, exclui desse conceito de lei (latu sensu) as normas criadas por meio de 

costumes sociais, de decisões oriundas do Poder Judiciário ou de doutrinadores jurídicos, 
                                                           

5 O autor faz alusão a uma distinção que se origina do Direito Romano, época de Roma imperial, em que lex 
eram as normas emitidas pelo imperador ou pelos seus funcionários e ius apontava o direito em geral, formado 
por tradições, textos de jurisconsultos e decisões de tribunais. 
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embora integrem o direito em vigor, sendo, portanto, fontes formais, não se encaixam no 

conceito de lei (DIMOULIS, 2010, p. 167). 

Já as leis no sentido formal ou estrito são definidas como “o produto de decisão 

majoritária dos integrantes do Poder Legislativo”, de caráter geral e abstrato, estabelecendo 

regras para o futuro. De acordo com a atual Constituição, a lei ordinária, a complementar e a 

delegada constituem o conjunto das leis stricto sensu (DIMOULIS, 2010, p. 168 e 169). 

Para finalizar, elenca (DIMOULIS, 2010, p. 170 a 172) outras espécies normativas 

que fazem parte das leis em sentido material: a Constituição, a emenda à Constituição, os 

tratados internacionais incorporados no ordenamento jurídico interno, a Medida Provisória, o 

Decreto Legislativo, a Resolução, o Decreto e o Regulamento, as normas elaboradas pelo 

Presidente da República, a Instrução – emitida por um Ministro de Estado –, a Portaria, 

Circular e Ordem de Serviço – criadas por autoridades do Poder Executivo –, a Súmula 

Vinculante – oriunda do Supremo Tribunal Federal – e o poder normativo da Justiça do 

Trabalho.  

 

 

2.4 Introdução do Poder Legislativo no Brasil 

 

 

Nas palavras do deputado João Paulo Cunha6 (in BRIGAGÃO e SILVA, 2003, p.13), 

a história do Poder Legislativo brasileiro mistura-se com a história da independência. Em 

1821, instalaram-se, em Lisboa, as Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação 

Portuguesa, advindas da vitória da Revolução Constitucionalista do Porto. O absolutismo 

submergia e uma nova forma de governo vigorava: democracias parlamentares de forma 

monárquica ou republicana. 

Esse contexto, caracterizado por transformações administrativas e financeiras que 

repercutiram economicamente na Coroa Portuguesa, fez com que o Príncipe-Regente D. João 

viesse ao Brasil, iniciando também aqui novos tempos políticos. A ex-colônia, a que foi dada 

a condição de Reino Unido, elegeu e enviou representantes às Cortes Lusitanas, cujos 

trabalhos convenceram os enviados brasileiros sobre a importância de tornar esta terra 

independente. 
                                                           

6 O Deputado João Paulo Cunha é filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi eleito pelo estado de São Paulo em 
1995 e está exercendo o mandato da quinta legislatura. Foi vereador no município de Osasco de 1983 a 1988 e 
deputado estadual de 1991 a 1994. 
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Com a declaração da Independência do Brasil, convocaram-se eleições para a 

Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, que teve sua sessão 

preparatória em 17 de abril de 1823 e inaugurou-se solenemente em 3 de maio daquele ano. 

Ainda segundo Cunha (ibidem), embora tenha sido curta sua existência, por ter sido desfeita 

por D. Pedro I em seis meses, a “Assembleia foi tribuna de grandes debates nacionais e 

marcou o início de funcionamento do Poder Legislativo entre nós”.  

Outorgada de forma autoritária por D. Pedro I em 25 de março de 1824, a Primeira 

Constituição do Brasil previa a existência de quatro Poderes: Legislativo, Executivo, 

Judiciário e Moderador7. O Poder Legislativo, por sua vez, já era bicameral, formado por 

Deputados e Senadores de mandatos vitalícios, sendo responsáveis pela elaboração das leis do 

Império. 

Faz-se importante acrescentar que só podiam eleger candidatos a esse Poder os 

homens com mais de 25 anos que tivessem uma renda anual de, no mínimo, 100 mil réis. Tais 

requisitos excluíam grande parte da população do país àquela época. Para candidatar-se ao 

cargo de Deputado, era necessária uma renda de mais de 400 mil réis, ao passo que para o de 

Senador, 800 mil réis (SILVA, 2010). 

A história das constituições do Brasil confunde-se com a do Poder Legislativo na 

medida em que mostra a trajetória evolutiva por que passou a construção do regime 

democrático atual desenhado pela Constituição Cidadã de 1988.  

Em síntese, pode-se dizer que a Constituição de 1891, promulgada pelo Congresso 

Constitucional, instituiu eleições diretas para a Câmara e o Senado, o voto universal, não 

obrigatório e não secreto, excluindo das eleições os menores de 21 anos, as mulheres, os 

analfabetos, os soldados e os religiosos. 

Já a Constituição de 1934, dessa vez promulgada pela Assembleia Constituinte de 

Getúlio Vargas, estabeleceu a obrigatoriedade do voto, que passou a ser secreto, diminuiu a 

idade mínima para 18 anos e incluiu as mulheres no rol dos legitimados a votar. Continuaram 

excluídos, todavia, os analfabetos, os soldados e os religiosos. 

Em 1937, o país conheceu o Regime Ditatorial do Estado Novo, fundado também por 

Vargas, que permaneceu até 1945. Foram suprimidas a autonomia federativa, a liberdade 

partidária, as imunidades parlamentares bem como a independência dos Poderes, que voltou a 

                                                           

7 O Poder Moderador propiciou maior controle político ao Imperador na medida em que permitiu interferências 
fiscalizadoras diretas nos Poderes Legislativo e Judiciário. 
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vigorar com a promulgação da Constituição de 1946. Essa última retomou o voto obrigatório 

e universal, revitalizando os direitos individuais e a autonomia dos estados e municípios. 

Por fim, a Assembleia Nacional Constituinte, presidida pelo Deputado Ulysses 

Guimarães, destituindo de forma definitiva e solene o poder militar, estabeleceu os ditames da 

nova democracia brasileira por meio da promulgação da Constituição Federal de 1988. Nasce, 

assim, o Poder Legislativo como se tem conhecimento, independente e autônomo, amparado 

na ordem democrática. 

 

 

2.5 O Poder Legislativo e a Constituição Federal de 1988  

 

 

Na fase atual do constitucionalismo brasileiro, o Poder Legislativo é representado, no 

plano federal, pelo Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 

Federal, que demarca um sistema bicameral federativo. A primeira casa, de onde se iniciam a 

maioria dos processos de elaboração legislativa, é composta por 513 deputados federais e 

representa o povo, ao passo que a segunda8 constitui-se de 81 senadores representantes dos 

estados-membros e do Distrito Federal.  

Comenta Nelson Nery (2009, p. 208) que, no plano federal, o Poder Legislativo da 

União, depositário da soberania estatal, divide-se em duas Casas: o Senado Federal, órgão que 

representa os estados, e a Câmara dos Deputados, representante do povo nacional. 

José Tarcízio de Melo (2008, p. 692) considera que, no Brasil, o Poder Legislativo é 

exercido pelo Congresso Nacional, composto pelas duas supracitadas casas legislativas. 

Acrescenta que a expressão “Congresso” é utilizada no regime de governo presidencial ao 

tempo em que “Parlamento” tem cabimento no regime parlamentar. Essa bipartição do corpo 

legislativo em duas câmaras é a exteriorização da prática de um governo representativo e 

“axioma do Direito Constitucional moderno”.  

A representação federal é, desse modo, diversa da representação dos estados-

membros, do Distrito Federal, bem como dos municípios, na medida em que se faz por meio 

de órgão legislativo unicameral. No âmbito estadual e municipal, o Poder Legislativo está nas 

Assembleias Legislativas, incluindo a Câmara Legislativa no Distrito Federal, e nas Câmaras 
                                                           

8 Sobre o Senado Federal, José Tarcízio de Almeida Melo, salientou: “O Senado, composto, geralmente, de 
pessoas mais experimentadas, por exigir-se a idade mínima de trinta e cinco anos, para ser eleito senador, 
arrefece os ímpetos e as paixões da Câmara dos Deputados” (2008, p. 692). 
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Municipais constituindo um sistema unicameral de elaboração das leis pelo fato de serem 

órgãos únicos.  

Segundo Nery (2009, p. 210), a Câmara dos Deputados mostra-se uma Casa 

Legislativa mais liberal e sensível à pressão de lobbies, da opinião pública e das 

manifestações populares, das associações e da imprensa. Explica, ainda, que essa relação 

encontra amparo na própria redação constitucional que a descreve como a Casa representante 

do povo.  

A respeito da forma de representação proporcional trazida pelo constituinte, o autor 

aduz ser a maneira como se dá a democracia indireta e o exercício do poder político que 

nasceu com a “ampliação da cidadania e com a preocupação de se ter um sistema de decisão 

legislativa mais técnico e preciso” (NERY, 2009, p. 210). 

Por outro lado, diferentemente da Câmara, no Senado Federal, apontado como a Casa 

mais conservadora, vigora o sistema de voto majoritário, no qual não são levados em 

consideração os votos da legenda partidária, mas apenas os do próprio candidato. Os três 

Senadores de cada Estado, eleitos com dois suplentes, exercem um mandato de oito anos, 

equivalentes a duas legislaturas9. 

                                                           

9 Cada Legislatura, no Brasil, corresponde a um período de quatro anos. Pode ser definida como o espaço de 
tempo em que os legisladores exercem o poder para o qual foram eleitos. 
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3 O MANDADO DE INJUNÇÃO  

 

 

3.1 Conceito 

 

 

Alexandre de Moraes (2011, p. 181) conceitua o Mandado de Injunção como uma 

ação constitucional de rito especial e de cunho civil utilizada em caso de omissão do Poder 

Público como elemento viabilizador do exercício de direitos, liberdades e prerrogativas 

constitucionais.  

Na mesma linha, Sylvio Motta e Gustavo Barchet (2007, p. 281) traduzem o 

Mandado de Injunção como ação constitucional civil, de procedimento especial, de que se 

utiliza para contestar a inércia do Poder Público em legislar quando essa falta de iniciativa 

prejudica o pleno exercício de direitos e liberdades constitucionais, bem como das 

prerrogativas relativas a nacionalidade, soberania e cidadania.  

De forma mais sintética, e não diversa, Guilherme Peña de Moraes (2010, p. 661) 

define o mandado como “remédio constitucional, sob procedimento especial, colocado à 

disposição dos titulares de direitos subjetivos cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência 

de norma regulamentadora”.  

Já Luís Roberto Barroso (2011, p. 154), sem apresentar um conceito delineado, 

assevera que o Mandado de Injunção está destinado ao controle concreto de 

constitucionalidade referente à omissão, “tendo sido concebido para a tutela de direitos 

subjetivos constitucionais, frustrados pela inércia ilegítima do Poder Público”.  

 

 

3.2 Surgimento 

 

 

O Mandado de Injunção foi instituído pela Carta da República de 1988 no rol dos 

direitos e garantias fundamentais elencados no artigo 5º, inciso 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”. Até então, nenhuma outra constituição brasileira havia trazido essa 
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ação como instrumento de defesa dos direitos subjetivos quando estes necessitam de norma 

regulamentadora.  

Sérgio Reginaldo Bacha afirma que tal ação teve sua origem no writ of injunction, do 

direito norte-americano, que pode ser traduzido como um instrumento de uso frequente 

utilizado quando uma determinada norma mostra-se insuficiente para resolver um caso 

concreto. Outros doutrinadores sustentam sua gênese no direito português com incumbência 

exclusiva de advertir o Poder omisso. Todavia, o instituto, assim como se conhece, não 

guarda simetria com a injunção lusitana e norte-americana (MORAES, 2011, p. 180). 

Afirma-se que a previsão de concessão de Mandado de Injunção no inciso LXXI é 

inédita, tendo decidido o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, pela autoaplicabilidade 

desse remédio, mesmo perante a ausência de lei que o regulamente. Alega-se, ainda, que 

assim como a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o Mandado de Injunção 

nasceu para enfrentar a “síndrome da inefetividade” das normas constitucionais (MORAES, 

2011, p. 181 e MOTTA e BARCHET, 2007, p. 281). 

 

 

3.3 Finalidade e Alcance  

 

 

O Mandado de Injunção não visa a suprir qualquer ausência de lei, restringindo-se 

sua aplicação à necessidade de exercício de um direito garantido pela Constituição ou à 

prerrogativa de nacionalidade, cidadania ou soberania. Portanto, é pressuposto do Mandado 

de Injunção a falta da lei como causa do não exercício do direito constitucional. 

Peña de Moraes (2010, p. 662) apresenta, como finalidade, a supressão de omissões 

na legislação de normas e atos normativos infraconstitucionais, regularizadores de normas 

constitucionais de eficácia limitada, assegurando o exercício de direitos enunciados pela 

Constituição Federal.10 Acrescenta, ainda, a proposição de Maria Cristina Alvez (1999, p. 43 

apud MORAES, 2010, p. 662), segundo a qual “[...] tem como pressuposto a existência de 

normas constitucionais de eficácia limitada, ou seja, aquelas que dependem de 

regulamentação legal para que produzam seus efeitos”. 

                                                           

10 Trecho retirado do voto do Ministro Ilmar Galvão proferido no MI nº 308, publicado no DJU em 22.8.1995. 
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Alexandre de Moraes (2011, p. 182) compartilha da noção de serem passíveis de 

Mandado de Injunção as normas constitucionais de eficácia limitada, independentemente de 

serem estas de natureza institutiva ou programática. Resume aduzindo que será sempre 

necessário que haja lacunas normativas para que o Mandado de Injunção tenha o fim a que foi 

instituído.  

Luís Roberto Barroso (2011, p. 159), por sua vez, apresenta uma abordagem mais 

crítica a respeito da finalidade e do alcance dessa medida constitucional com remissão à 

discordância entre a doutrina e a jurisprudência pátrias: “o Mandado de Injunção se destina a 

possibilitar o suprimento judicial da norma faltante ou a estimular a produção da norma pelo 

órgão competente?”.  

Esse é um dos pontos cruciais do presente trabalho, que se dedica a buscar e 

colacionar a discussão atual sobre a realidade do uso do Mandado de Injunção como elemento 

de diálogo entre o Poder Legislativo, o Judiciário e a população como destinatária dos direitos 

constitucionais. 

De maneira clara, Barroso (2011, p. 159) defende a proposta segundo a qual o 

Mandado de Injunção tem por objetivo provocar o julgamento do caso concreto com decisão 

sobre o direito postulado e supressão da lacuna legal. “É que não se ajusta aos lindes do 

instituto a ideia de determinar a quem quer que seja que expeça um ato normativo”.  

Ao discorrer sobre seu ponto de vista acerca do remédio constitucional, o 

constitucionalista (BARROSO, 2011, p. 160) assim anota:  

 

[...] afigura-se fora de dúvida que a melhor inteligência do dispositivo 
constitucional (art. 5º, LXXI) e de seu real alcance está em ver no Mandado 
de Injunção um instrumento de tutela efetiva de direitos que, por não terem 
sido suficiente ou adequadamente regulamentados, careçam de um 
tratamento excepcional, qual seja: que o Judiciário supra a falta de 
regulamentação, criando a norma para o caso concreto, com efeitos limitados 
às partes do processo.  

 

Assevera, ainda, não ser o objeto da decisão uma ordem para a edição da lei ou ato 

normativo. Explica que fazer com que a disposição constitucional seja aplicada em favor do 

impetrante é a verdadeira finalidade do Mandado de Injunção (BARROSO, 2011, p. 160).  
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3.4 O Judiciário no julgamento do Mandado de Injunção 

 

 

A Constituição Federal estabelece as regras de competência para o julgamento do 

Mandado de Injunção dispostas nas formas dos seguintes dispositivos: art. 102, I, q, e II, a – 

Supremo Tribunal Federal; art. 105, I, h – Superior Tribunal de Justiça; art. 121, § 4º, V – 

Tribunais Regionais Eleitorais11 (BARROSO, 2011, p. 154). 

Motta e Barchet (2007, p. 284) articulam com a premissa de que a Carta da 

República não tratou de toda a matéria, visto que apenas trouxe de forma expressa a 

competência dos Tribunais Superiores. Argumentam que, no que diz respeito aos demais 

órgãos jurisdicionais federais, a matéria deverá ser regulamentada na legislação ordinária com 

a obrigatoriedade de obediência aos lindes constitucionais. Com relação aos órgãos 

jurisdicionais estaduais, o assunto deverá ser tratado nas respectivas constituições estaduais, 

conforme dispõe o art. 125 da Constituição.  

Por outro lado, Guilherme Peña de Moraes (2010, p. 672) descreve com minúcia a 

relação de competência dos órgãos do Poder Judiciário explicando que a competência para o 

processamento e julgamento do Mandado de Injunção deve ser definida pelo órgão, 

autoridade ou entidade a que caiba a edição da norma regulamentadora.  

No quadro definido por esse autor, quando a elaboração da norma for prerrogativa do 

Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal, das Mesas de uma das Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um 

dos Tribunais Superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal, como preconiza a alínea “q” 

do inciso I do art. 102 da CF, é o Supremo Tribunal Federal o tribunal competente 

originariamente para processar e julgar a ação (MORAES, 2010, p. 672). 

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem competência originária para o 

Mandado de Injunção, quando a feitura da norma for atribuição dos Ministros de Estado ou 

dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, à luz da alínea “h” do inciso I do 

art. 105 da CF (MORAES, 2010, p. 672). 

Sucessivamente, os Tribunais Regionais Federais e Juízos Federais são competentes 

para o remédio constitucional quando a produção da norma de regulação for inerente às 

                                                           

11 Da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, em mandado de injunção cabe recurso para o Tribunal Superior 
Eleitoral. Daí dizer-se que a Constituição Federal elenca expressamente a competência desses dois órgãos 
jurisdicionais. 
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demais autoridades, órgãos e entidades federais, a teor do inciso I do art. 109, in verbis, 

também da CF (MORAES, 2010, p. 672). 

 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 
Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

 

No que diz respeito aos Tribunais de Justiça e Juízos de Direito, são competentes 

quando a elaboração da norma for de competência de quaisquer autoridades, órgãos e 

entidades estaduais e municipais da Administração Pública direta ou indireta (MORAES, 

2010, p. 672). Nesse ponto, Barroso (2011, p. 156) argumenta não ser essa uma hipótese 

trivial na medida em que a natureza dos direitos resguardáveis pela ação injuncional 

comumente pleiteia lei federal.  

Quanto ao procedimento do feito, há de ser ressaltado o fato de o Mandado de 

Injunção nunca ter sido regulamentado por lei específica desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. Diante disso, por algum tempo, discutiu-se a autoaplicabilidade 

do instituto pela falta de normatização.  

Entretanto, após a adoção do entendimento pelo Supremo Tribunal Federal segundo 

o qual se adotaria o rito especial do mandado de segurança, houve a chancela do Poder 

Legislativo que, por meio da edição da Lei nº 8.038 de 1990, ordenou que fossem observadas, 

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

legislação. 

Importante salientar a observação de Alexandre de Moraes (2011, p. 185) que 

destacou a atual jurisprudência da Suprema Corte de não ser cabível concessão de medida 

liminar quando se tratar de Mandado de Injunção:  

 

MANDADO DE INJUNÇÃO - LIMINAR. Os pronunciamentos da Corte 
são reiterados sobre a impossibilidade de se implementar liminar em 
Mandado de Injunção - Mandados de Injunção nºs 283, 542, 631, 636, 652 e 
694, relatados pelos ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Ilmar 
Galvão, Maurício Corrêa, Ellen Gracie e por mim, respectivamente. AÇÃO 
CAUTELAR - LIMINAR. Descabe o ajuizamento de ação cautelar para ter-
se, relativamente a Mandado de Injunção, a concessão de medida 
acauteladora. 
(AC 124 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 
julgado em 23/09/2004, DJ 12-11-2004 PP-00006 EMENT VOL-02172-01 
PP-00001 RT v. 94, n. 832, 2005, p. 153-154 RJADCOAS v. 6, n. 63, 2005, 
p. 35-36). 



32 

3.5 As naturezas da eficácia das sentenças proferidas em Mandado de Injunção 

 

 

Antes, contudo, de discorrer sobre a natureza da eficácia das sentenças proferidas em 

Mandado de Injunção, especificamente, cumpre introduzir a diferença entre tais naturezas, 

quais sejam: declaratória, constitutiva, condenatória e mandamental. As sentenças, decisões 

ou acórdãos (decisões tomadas por mais de um magistrado, por uma turma de julgadores) são 

dotados de conteúdo que produz efeito no mundo jurídico. Daí dizer-se que possuem eficácia, 

ou simplesmente aptidão para produzir efeitos. Dessa forma, de acordo com o conteúdo da 

sentença, nasce a classificação mencionada anteriormente. 

A decisão de natureza meramente declaratória é a que expressa a existência ou não 

de uma relação jurídica preexistente. Sentença dessa natureza tem por escopo conferir certeza 

quando há duvida sobre determinada relação na seara do Direito. Ou seja, uma sentença 

proferida em uma ação de investigação de paternidade ou em uma ação de usucapião é 

meramente declaratória de uma situação que já existia ao tempo da proposição da ação 

(CÂMARA, 2008, p. 420 e 421). 

Sentenças constitutivas, por sua vez, possuem conteúdo decisório capaz de criar, 

modificar ou extinguir uma relação jurídica. São exemplos as ações proferidas em ação de 

divórcio, em que se extingue o casamento civil, a ação revisional de aluguel, entre outras 

(ibidem).  

Segundo o processualista Alexandre Câmara, a melhor forma de entender a sentença 

condenatória é perceber em seu comando uma “imposição dirigida pelo juiz ao réu, a fim de 

que este cumpra uma prestação de dar, fazer ou não fazer” (2008, p. 425). 

Embora tenha divergido nessa última classificação, desconsiderando a possibilidade 

de acrescentar um quarto tipo de sentença, a mandamental, Câmara (2008, p, 430) faz alusão à 

corrente doutrinária liderada por Pontes de Miranda, que reconhece essa categoria de 

sentença, definindo-a como aquela cujo fim é obter uma ordem do juiz a ser observada pelo 

demandado. Não haveria uma condenação ou obrigação impostas propriamente ditas. A 

essência da sentença de natureza mandamental seria uma ordem emitida em um mandado.  

Feita a abordagem acerca das classificações das sentenças de acordo com a doutrina 

jurídica com vistas à melhor compreensão das discussões atuais em matéria de Mandado de 

Injunção, passa-se a abordar com especificidade o caráter das decisões tomadas na ação 

injuncional, objeto do presente estudo. 
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 O advogado constitucionalista Luís Roberto Barroso (2011, p. 165 a 167) 

defende a ideia de que o provimento judicial no Mandado de Injunção tendo uma natureza 

constitutiva, devendo o magistrado fomentar uma norma regulamentadora para o caso 

concreto, com eficácia entre as partes do processo – impetrante e impetrado. Embora tenha 

identificado o cunho constitutivo da sentença, alega que o Mandado de Injunção também tem 

caráter instrumental, e acrescenta:  

 

Uma vez suprida a ausência da norma, caberá ao órgão julgador fazê-la 
incidir, sem solução de continuidade, com vistas à resolução da situação 
concreta que lhe foi submetida. Aqui, então, poderá declarar nulo um ato, 
constituir uma nova relação jurídica, condenar a alguma prestação ou 
mesmo emitir uma ordem, um mandamento para que se faça ou não alguma 
coisa. 
 

Contudo, outra corrente defende a tese de que a sentença oriunda de um Mandado de 

Injunção possui natureza fundamentalmente mandamental. Entre os partidários dessa corrente 

está Hely Lopes Meirelles. Segundo tal entendimento, compete ao Poder Judiciário a função 

de dar ciência ao Poder Legislativo da mora na regulamentação no intuito de que este tome as 

providências que entender necessárias e, “se se tratar de direito oponível contra o Estado, 

suspender os processos judiciais e administrativos de que possa advir para o impetrante dano 

que não ocorreria se não houvesse omissão inconstitucional”. Essa é a inteligência que adotou 

a maioria dos Ministros do Supremo Tribunal (BARROSO, 2011, p. 166). 

Segundo Alexandre de Moraes (2011, p. 187 e 188), a evolução da jurisprudência do 

STF e a doutrina permitiram classificar as posições adotadas no que diz respeito aos efeitos do 

Mandado de Injunção em dois grupos: Concretista e Não Concretista.  

Pela primeira posição, Concretista, o Poder Judiciário, por meio de uma sentença 

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” (ibidem). A depender dos efeitos da decisão, abrange-

se a todos os que se enquadram na mesma posição ou apenas ao impetrante. Essa corrente 

subdivide-se em concretista geral ou individual. 

Analisando cuidadosamente a adoção da posição concretista geral, aduz: 

 

Pela concretista geral, 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 sempre foi pouco aceita na doutrina, pois como ressalvado 
pelo Ministro Moreira Alves, ao proclamar em sede de Mandado de 
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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 de poderes (MORAES, 2011, p. 188, grifo nosso). 
 

Todavia, esclarece que, em razão da inércia do Legislativo em completar as lacunas 

constitucionais após vinte anos da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, o STF 

reformulou o entendimento e, adotando evidente ativismo judicial, seguiu com a Teoria 

Concretista, tanto geral, quanto individual (ibidem). 

Por outro lado, embora não seja atualmente adotada12, a Teoria Não Concretista 

pairou por muito tempo entre os ministros do Supremo no sentido de atribuir ao Mandado de 

Injunção o fim de reconhecer formalmente a mora legislativa. Nesse caso, não há que se falar 

em medidas viabilizadoras do exercício do direito precário, mas tão somente em ser dada 

ciência do Poder Legífero, solicitando a edição da norma que está em falta (MORAES, 2011, 

p. 192). 

Para se ter uma melhor compreensão acerca do controle de constitucionalidade em 

sede de omissão legislativa, passa-se à análise das prerrogativas no Mandado de Injunção e da 

Ação de Inconstitucionalidade por Omissão, uma vez que ambas as ações estão relacionadas à 

mora do legislador que, de uma forma ou de outra, geram consequências aos juriscionados. 

 

 

3.6 Prerrogativas do Mandado de Injunção e da Ação de Inconstitucionalidade por 

Omissão 

 

 

O procedimento de controle da omissão, disposto no art. 103, § 2º, da Carta da 

República de 1988, é concentrado, sendo, pois, suas decisões dotadas de eficácia erga 

omnes13. 

 

                                                           

12 Deixou de ser adotada pelo Supremo Tribunal Federal a partir das decisões em Mandados de Injunção que 
permitiram o direito de greve ao servidor público, tópico que será abordado posteriormente. 

13 Decisão de eficácia erga omnes é aquela decisão que produz efeitos contra todas as pessoas. As decisões 
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou controle 
abstrato de normas, devem ser respeitadas por todos os jurisdicionados, todo o Poder Judiciário, bem como por 
toda a Administração Pública direta e indireta da esfera federal, estadual e municipal. A esse fenômeno dá-se o 
nome de efeito vinculante. 



35 

Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva 
norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção 
das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para 
fazê-lo em trinta dias. 

 

De acordo com o entendimento adotado pela Corte Suprema, o constituinte 

originário pretendeu dar ao Mandado de Injunção e à Ação Direta de Inconstitucionalidade 

por Omissão sentido processual análogo, garantindo mesma consequência jurídica ao decidido 

em ambos os procedimentos. 

O exercício de direitos garantidos no inciso LXXVI do art. 5º da Constituição, 

traduzido pela ação injuncional, não diverge, essencialmente, da garantia que se destina a 

tornar real uma norma constitucional pertinente ao art. 103, § 2º, da Magna Lei, que se refere 

ao controle concentrado de constitucionalidade por omissão. 

A deliberação nesses processos revela a mora do órgão legislativo em fazer cumprir 

o programado pelo constituinte originário, declarando a omissão constitucional em legislar e, 

a partir de decisões recentes, forçando o Poder Legiferante a elaborar a norma requerida. 

Destarte, de acordo com voto proferido pelo Ministro Moreira Alves, no MI 107, palavras 

reproduzidas pelo Ministro Gilmar Mendes (2010, p. 369), a diferença principal entre o 

Mandado de Injunção e a Ação de Inconstitucionalidade por Omissão consistiria no fato de 

que ao passo que o primeiro relaciona-se à proteção de direitos subjetivos, pressupondo, por 

esse motivo, a existência de um interesse jurídico determinado e particular, o processo de 

controle abstrato de omissão (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão), por ser um 

procedimento objetivo, com legitimados14 específicos para propor a ação, tem a prerrogativa 

de ser instaurado independentemente de existir um interesse exclusivo. 

A posição atual do Supremo Tribunal Federal é a de que os efeitos jurídicos dessas 

duas ações podem ser os mesmos. Enquanto a Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão (ADO), como já dito, tem efeito erga omnes e vinculante, por ser um processo 

objetivo e não específico, em que não há partes litigantes, o Mandado de Injunção, em tese, 

não teria o mesmo efeito por ser um processo com autor e réu, em que somente o impetrante 

pleiteia pelo seu direito. Todavia, a jurisprudência emprestou os efeitos da ADO ao remédio 

                                                           

14 Os legitimados para propor as ações de controle concentrado de constitucionalidade estão elencados no artigo 
103 da Constituição Federal que são: o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara 
dos Deputados, a Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Governador de 
Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de 
classe de âmbito nacional. 
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constitucional, dando ao tribunal a possibilidade a ampliar os efeitos da decisão dada em um 

determinado Mandado de Injunção a todas as pessoas que estejam em idêntica situação. 

Tal posicionamento fez com que o Supremo fixasse a imediata aplicação do 

Mandado de Injunção, mesmo que não exista procedimento processual específico. Para isso, o 

Mandado de Injunção, diante da identidade de natureza em relação ao Mandado de Segurança, 

sendo ações que se destinam a obrigar os agentes públicos a empreenderem determinadas 

providências, obedece aos ditames da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, lei que disciplina 

o mandado de segurança individual e coletivo (MENDES in MARTINS, MENDES e 

NASCIMENTO, 2010, p. 369). 

Na visão do professor Luís Roberto Barroso (2011, p. 173), no que diz respeito aos 

efeitos, as ações diferenciam-se na medida em que o Mandado de Injunção tem o condão de 

afastar a omissão inconstitucional desde a publicação da decisão. Para isso, cita como 

exemplo o julgamento do Mandado de Injunção 712 do estado do Pará, em que a Corte 

ordenou a aplicação análoga da lei que regula o direito de greve dos empregados da iniciativa 

privada, processo que será posteriormente estudado. 

 

 

3.7 O atual posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento dos 

MIs 232/RJ, 323/DF e 712/PA 

 

 

O julgamento do Mandado de Injunção 284-3/DF, de relatoria do Ministro Marco 

Aurélio, pode ser dado como baliza para a evolução do entendimento pretoriano. Ainda em 

novembro de 1991, assim se posicionou: 

 

O caráter essencialmente mandamental da ação injuncional – consoante tem 
proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – impõe que se 
defina, como passivamente legitimado ad causam, na relação processual 
instaurada, o órgão público inadimplente, em situação de inércia 
inconstitucional, ao qual é imputável a omissão inviabilizadora do exercício 
do direito, liberdade e prerrogativa de índole constitucional. [...] O novo writ 
constitucional, consagrado pelo art. 5º, LXXI, da Carta Federal, não se 
destina a constituir direito novo, nem a ensejar ao Poder Judiciário o 
anômalo desempenho de funções normativas que lhe são institucionalmente 
estranhas. O Mandado de Injunção não é o sucedâneo constitucional das 
funções político-jurídicas atribuídas aos órgãos estatais inadimplentes. A 
própria excepcionalidade desse novo instrumento jurídico impõe ao 
Judiciário o dever de estrita observância do princípio constitucional da 
divisão do poder. (STF, rel. Min. Marco Aurélio, MI 284/DF, DJ 26.6.1992) 
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A discussão do alcance do § 7º do art. 195 da Constituição da República, que 

determina serem “isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes 

de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei”, provocada pelo 

Mandado de Injunção 232-1/RJ, impetrado pelo Centro de Cultura Professor Luiz Freire, 

representa a mudança de posicionamento da Corte no sentido de tornar autoaplicável norma 

que carece de regulamentação. 

Isto é, o voto vencedor, relatado pelo Ministro Moreira Alves, reconheceu o estado 

de mora do Congresso Nacional e, além disso, fixou prazo de seis meses para adoção das 

providências legislativas pertinentes. Caso não fossem cumpridas, e nesse ponto consistiu a 

inovação no entendimento da Corte, o requerente passaria a usufruir da imunidade requerida. 

(STF, rel. Min. Moreira Alves, MI 232/RJ, DJ 27.3.1992). 

Outro precedente importante na história do writ in juncional, embora vencidos os 

Ministros Marco Aurélio e Néri da Silveira, foi a discussão que envolveu o deslinde do 

Mandado de Injunção 323-8/DF. Tratava-se de ação impetrada por Irconso Materiais para 

Construção e Osório Aparecido Soares contra o Congresso Nacional, com fundamento no § 3º 

do art. 19215 da Constituição, em que se alegava incidência de juros em percentual superior ao 

admitido pelo constituinte. Carente da lei complementar reguladora, o plenário decidiu pela 

comunicação da mora ao Congresso, superados o Ministro Marco Aurélio, que além de deferir 

o pedido, fixava condições necessárias ao exercício do direito, e o Ministro Néri da Silveira, 

que estabelecia o prazo de 120 dias ao Congresso Nacional para a conclusão da edição da 

norma. 

Por fim, e longe de ser o último precedente, o Mandado de Injunção 712-8/PA 

significou, no entendimento do constitucionalista Barroso, a “efetividade” dada pelo Supremo 

Tribunal Federal a esse remédio constitucional (2001, p. 172). A matéria envolveu o direito de 

greve de servidores públicos16, que até hoje não tiveram tal garantia regulada por uma lei 

própria.  

                                                           
15 Esse artigo foi alterado pela emenda constitucional nº 40, de 29 de maio de 2003, passando a obter a seguinte 
redação, com § 3º revogado: “O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o 
compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, 
sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram”. A norma do § 3º limitava a taxa de 
juros reais a 12% ao ano e tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. 

16 O Mandado de Injunção foi impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará 
– SINJEP contra o Congresso Nacional, em virtude da previsão do inciso VII do art. 37 da Carta, que exige a 
edição de lei específica para disciplinar o tema. 
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Anteriormente à deliberação iniciada por meio dessa ação, a Corte considerava que 

os servidores públicos não poderiam exercer o direito de greve. Esse direito restringia-se aos 

trabalhadores abrangidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na forma da Lei nº 

7.783, de 28 de junho de 1989. Concluía o Tribunal pela impossibilidade de remediar a falha 

cometida pelo legislador. 

Tendo, todavia, o Pleno decidido pela aplicação análoga da lei supracitada, mudou-se 

o entendimento anterior quanto à essência do Mandado de Injunção em virtude da prevalência 

do interesse social. Da ementa, extrai-se: 

 

[...] Insubsistência do argumento segundo o qual dar-se-ia ofensa à 
independência e harmonia entre os poderes [ art. 2º da Constituição do 
Brasil] e à separação dos poderes [ art. 60, § 4º, III, da Constituição do 
Brasil]. Incumbe ao Poder Judiciário produzir a norma suficiente para tornar 
viável o exercício do direito de greve dos servidores públicos, consagrado no 
artigo 37, VII, da Constituição do Brasil. [...] Diante da mora legislativa, 
cumpre ao Supremo Tribunal Federal decidir no sentido de suprir omissão 
dessa ordem. Esta Corte não se presta, quando se trate da apreciação de 
mandados de injunção, a emitir decisões desnutridas de eficácia [...] 
(grifo nosso). 

 

Como se vê, a mudança da percepção pretoriana quanto a real produção de efeitos da 

decisão em Mandado de Injunção causou uma evidente revolução jurídica. Faz-se interessante 

ressaltar outra peculiaridade da decisão esboçada que consiste na expansão do direito de greve 

a todos os servidores públicos e tendo-o limitado aos servidores representados pelo Sindicato 

impetrante. Nessa parte, os Ministros Marco Aurélio, Joaquim Barbosa e Ricardo 

Lewandowski afastavam a abrangência generalizada justificando o alcance da decisão 

exclusivamente àquela categoria. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O Mandado de Injunção, previsto no inciso LXXI do art. 5o da Constituição Federal – 

“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” – é uma ação cujas peculiaridades dão ensejo a 

discussões doutrinárias e jurisprudenciais de tal forma que se dedicam às pesquisas 

acadêmicas ao analisarem em todos os seus aspectos, sob diferentes pontos de vista.  

Fala-se de um dos mais louváveis institutos trazidos pelo constituinte de 1988, que se 

dedicou a criar um vasto rol de direitos e garantias dependentes, todavia, de regulamentação 

para que sejam exercidos. O propósito desse remédio constitucional é certamente tornar viável 

o gozo desses direitos, apesar da inação do Poder Legislativo, constituído para legislar em 

consonância com o que preceitua a Lei Maior. 

A Constituição, ao ordenar que os Poderes da República sejam independentes e 

harmônicos entre si, seguiu a Teoria dos Freios e Contrapesos no intuito de proteger a 

sociedade do crescimento exacerbado de um Poder sobre o outro, evitando, assim, possível 

abuso de direito que exorbite os limites constitucionais. 

Nesse sentido, o Princípio da Separação de Poderes serve de norte ao regular o bom 

andamento da atuação estatal na administração do interesse público em virtude de o país viver 

sob a égide de um Estado Democrático de Direito instituído constitucionalmente. Esse 

princípio está estampado no art. 2º do texto da Carta, tendo recebido o status de cláusula 

pétrea na forma do inciso III do § 4º do art. 60 do mesmo texto. 

O Estado Democrático de Direito, por sua vez, é o elemento concretizador do Estado 

Constitucional em que a estrita obediência à lei, à separação dos Poderes, ao limite de atuação 

do Poder Estatal bem como às garantias e liberdades individuais formam o alicerce de uma 

sociedade construída e organizada para se coibir o retrocesso da democracia e se promover a 

soberania popular. 

No tocante ao Poder Legislativo, ele será o alvo do estudo acerca do Mandado de 

Injunção, quando responsável pela inércia em proceder às edições legiferantes questionada 

pela via injuncional. Sendo ele composto por meio da genuína representação popular, em que 

recebem o mandato do povo para que o substitua, adquire a característica peculiar de ser o 

maior representante da democracia brasileira.  
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Não obstante, se reveste do símbolo democrático, a mora de sua atuação no processo 

de produção de normas regulamentadoras exigidas pelo constituinte originário faz com que a 

parte da população diretamente afetada busque no Poder Judiciário o meio eficaz para o 

exercício do direito até então inviabilizado. 

Instituído o Mandado de Injunção como o meio de acesso ao Judiciário em caso de 

mora legislativa, o cidadão prejudicado descobriu nesse remédio constitucional a solução para 

a garantia daquele direito já previsto pela Lei Maior que ainda não lhe fora dado por 

ineficácia do Estado.  

Nasce, com isso, a necessidade de o Supremo Tribunal Federal posicionar-se diante 

da inércia do Órgão constituído em mora. Por muito tempo, a Corte absteve-se de 

implementar medidas mais ousadas, contentando-se somente em constatar e declarar a 

ausência da norma regulamentadora, dando ciência ao referido órgão. Em estrito cumprimento 

ao Princípio da Separação de Poderes, preferiu, por tal período, manter-se também inerte em 

relação à viabilização do exercício do direito sob a inteligência de que não poderia exceder a 

sua função precípua de julgar conforme a lei, nem tampouco estabelecer uma obrigação de 

fazer a outro Poder independente.  

Foi, contudo, a partir do julgamento do Mandado de Injunção nº 712-8/PA, que 

versou sobre o direito de greve dos servidores públicos, que o Supremo adotou uma posição 

concretista em relação a essa ação. Ao decidir que a lei que regula o direito de greve dos 

trabalhadores vinculados ao regime privado seria a norma regulamentadora da greve dos 

servidores públicos até que a deles fosse criada pelo Congresso Nacional, o Tribunal ousou a 

dar efeito concreto, real, palpável ao writ. 

Do exposto, pergunta-se se o resguardo das garantias e direitos fundamentais, bem 

como da própria Constituição, papel institucional atribuído ao Supremo Tribunal Federal, 

seria respaldo justificante para a usurpação da função legislativa. Teria outorgado o 

constituinte ao Poder Judiciário a legitimidade para agir como legislador positivo quando 

declarada a omissão legislativa? 

O que se deve considerar é a existência de uma verdadeira substituição de um Poder 

representativo, eleito pelo povo, por um Poder exclusivamente técnico, que não foi fundado 

para legislar e cujos componentes são escolhidos por uma só pessoa: o Presidente da 

República. Embora seja necessário enaltecer o notório saber jurídico dos Ministros, há que se 

preservar a força do mandato outorgado pelo povo, detentor do poder. Essa é a real 

democracia.  



41 

REFERÊNCIAS 

 

 

BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 
Exposição Sistemática e análise crítica da jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1988. 
 
 

BRIGAGÃO, Clóvis e SILVA, Raul Mendes. História do Poder Legislativo no Brasil. Rio 
de Janeiro: Log on, 2003. 
 
 

________. Supremo Tribunal Federal. MI 323-8/DF. 
 
 

________. Ministro Celso de Melo, STF, MI nº 712/PA, DJ, 1, p. 124. 
 
 

________. Ministro Gilmar Mendes. STF, MI nº 712/PA, DJ, 1, p. 49. 
 
 

________. Relator Ministro Eros Grau. STF, cit., MI nº 712/PA, DJ, 1, p. 31. 
 
 

________.Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. MI 323-1/RJ. 
 
 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 18aed. Rio de Janeiro: 
Lúmen Juris, 2008. 
 
 

CHALITA, Gabriel. O Poder. São Paulo: Saraiva, 1998. 
 
 

COSTA, Nelson Nery. Constituição Federal Anotada e Explicada. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. 
 
 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 19ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 1995. 
 
 

DIMOULIS, Dimitri. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 3ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010. 
 
 

GUERRA, Sidney e MERÇON, Gustavo. Direito Constitucional Aplicado à Função 
Legislativa. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. 
 
 

MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira e NASCIMENTO, Carlos 
Valder do. Tratado de Direito Constitucional I. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
 



42 

MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Jurisdição e Separação de Poderes. Revista Latino-
Americana de Estudos Constitucionais. N. 8 (jan./jun. 2008) 
 
 

MELO, José Tarcízio de Almeida. Direito Constitucional do Brasil. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2008. 
 
 

MENDES, Gilmar, COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
 

MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 29ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011.  
 
 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
 

MORAES, Guilherme Peña de .Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 
 

MOTTA, Sylvio e BARCHET, Gustavo. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2007. 
 
 

VELLOSO, Carlos Mário da Silva, ROSAS, Roberto e AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues 
do. (Coordenadores). Princípios Constitucionais Fundamentais: estudos em homenagem 
ao professor Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: Lex Editora, 2005. 
 
 

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª ed. 10ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 
2011. 
 
 

SILVA, José Afonso da. Estrutura e Funcionamento do Poder Legislativo. Revista de 
Informação Legislativa. N. 187. Edição Especial. Ano 47. Julho/Setembro de 2010. 
 
 

SILVA, Thiago Ferreira da.Constituição de 1824. Janeiro de 2010. Seção Brasil Império em História 
Brasileira. Disponível em: <http://www.historiabrasileira.com/brasil-imperio/constituicao-de-1824> 
Acesso em 8 de março de 2012. 


	abertura_bd_A4_210x297.pdf
	Página 1


	titulo: A OBRIGATORIEDADE DO PODER LEGISLATIVO EM EDITAR NORMA REGULAMENTADORA EM FACE DE DECISÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO
	Nome do autor: Wallace de Souza Oliveira
	Data: 2012


