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RESUMO

A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 5°, LXXI, como garantia fundamental, o

mandado de injunção, atribuindo a este a função de controle de omissões inconstitucionais.

Por meio dele, permite-se que qualquer pessoa, fisica ou jurídica, postule ao Judiciário

proteção a direito, liberdade ou prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à

cidadania cujo exercício esteja sendo inviabilizado por falta de norma regulamentadora.

Dessa forma, consiste o mandado de injunção em relevante instrumento de efetivação de

direitos subjetivos constitucionais. Ocorre que dita ação constitucional, desde sua previsão na

Constituição de 1988, enseja muita polêmica na doutrina e na jurisprudência, havendo

suscitado já diversos questionamentos sobre os mais variados aspectos que a envolvem.

Dentre as razões da divergência, pode-se apontar a ausência de um diploma legal

disciplinador, bem como o fato de tratar-se de instituto novo no ordenamento jurídico pátrio.

Este trabalho monográfico objetiva elaborar um estudo sobre os delineamentos do mandado

de injunção, desde suas origens, conceito, objeto de proteção até sua finalidade, buscando

abordar a evolução da compreensão doutrinária e jurisprudencial sobre a ação.

Palavras-Chave: inconstitucionalidade por omissão, mandado de injunção, efetivação de

direitos constitucionais.



RESUMEN

La Constitución Federal de 1988 prevé, en su artículo 5°, LXXI, como garantía fundamental,

el mandado de injunción, atribuyendo a este Ia función de control de omisiones

inconstitucionales. Por medio de ello, se permite que cualquier persona, fisica o jurídica,

postule al Judiciario, protección al derecho, libertad, o prerrogativa inherente a Ia

nacionalidad, a Ia soberanía y a Ia ciudadanía, cuyo ejercicio está siendo inviabilizado por

falta de una norma de reglamentación. De esta forma, el mandado de injunción consiste en un

relevante instrumento de efectuación de derechos subjetivos constitucionales. Sin embargo,

ocurre que dicha acción constitucional, desde su previsión en Ia Constitución de 1988,

provoca mucha polémica en Ia doctrina y el Ia jurisprudencia, habiendo suscitado diversas

cuestiones sobre sus más variados aspectos. Entre Ias razones de Ia divergencia se puede

apuntar Ia ausencia de un diploma legal que Ia discipline así como el hecho de que se trata de

un instrumento nuevo en el ordenamiento jurídico patrio. Este trabajo mono gráfico tiene el

objetivo de elaborar un estudio sobre los delineamientos del mandado de injunción, desde sus

orígenes, conceptos, objeto de protección hasta su finalidad, buscando tratar Ia evolución de Ia

comprensión doctrinaria y jurisprudencial sobre Ia acción.

Claves: Inconstitucionalidad por omisión, mandado de injunción, efectuación de derechos

constitucionales.
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1.INTRODUÇÃO

Em matéria de controle de constitucionalidade, classicamente sempre se pensou

na existência da inconstitucionalidade por ação, que ocorre quando há um comportamento

positivo, um fazer que contraria a Constituição. Em período mais recente da Teoria da

Constituição, entretanto, percebeu-se ser possível também a existência de comportamento

ofensivo que derive não de uma ação, mas sim de uma omissão, o qual se dá com o

desrespeito, por parte dos poderes constituídos, de um dever de atuar imposto pela Lei Maior.

Surgiu, então, a necessidade de criarem-se mecanismos de controle dessa omissão

inconstitucional, necessidade essa observada, no Brasil, pelo constituinte de 1988, que previu

dois instrumentos de controle de omissão: a ação direta de inconstitucionalidade por omissão

e o mandado de injunção, este último objeto do presente estudo.

° mandado de injunção é considerado pela maioria da doutrina constitucional

instrumento sem precedente, sendo uma criação do constituinte de 1988. Alguns autores, a

exemplo de José Afonso da Silva (apud MACHADO, 1999, p. 47), percebem raízes dessa

ação constitucional no writ of injuction do direito anglo-americano, enquanto outros, como o

doutrinador Adhemar Maciel Ferreira (apud MACHADO, 1999, p. 53), as encontram na

Verfassungsbeschwerde do direito alemão. Entretanto o que prevalece é mesmo que o

mandado de injunção não encontra antecedente nem em nosso ordenamento nem em outros

estrangeiros.

° constituinte, ao prever o mandado de injunção, não pormenorizou a nova ação

constitucional, estabelecendo tão-somente, no artigo 5°, LXXI, CF, que sua concessão

ocorrerá quando a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e

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

cidadania e, somado a este dispositivo, que a competência para apreciação da ação caberá ao

Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e aos Tribunais eleitorais.

Ocorre que o não disciplinamento detalhado do mandado de injunção na própria

Constituição Federal ou mesmo em outro diploma legislativo, atrelado, sem dúvida alguma,

ao fato de ser um instituto inédito no ordenamento, fez com que a definição de seus contornos

ficasse muito a cargo da doutrina e da jurisprudência.

No presente trabalho, abordar-se-ão exatamente os delineamentos do mandado de

injunção, a partir da interpretação construí da sobre o instituto pela doutrina e jurisprudência.

Para tanto, far-se-á uma análise sobre os posicionarnentos doutrinários e jurisprudenciais
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acerca das várias questões envolvendo o mandado de injunção, sempre se intentando apontar

para a importância deste instituto tanto para o controle de omissões inconstitucionais, e em

consequência para a garantia da supremacia e da força normativa da Constituição, como para

a efetivação dos direitos constitucionais, servindo como mecanismo de concretização da

vontade da Lei Maior.
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2. DA CONCRETIZAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ATRAVÉS DO MANDADO DE

INJUNÇÃO

2.1 Supremacia e Força Normativa da Constituição

o Mandado de Injunção, ação constitucional prevista no artigo 5°, LXXI, da

Constituição Federal, constitui um dos instrumentos adotados pelo constituinte para garantir a

concretização da Constituição, assegurando e protegendo a supremacia e a força normativa da

Lei Maior.

Dessa forma, entende-se que se deve iniciar o presente estudo a partir da

compreensão da Constituição enquanto norma suprema e, ainda, dotada de força normativa e

vinculante.

2.1.1 Supremacia da Constituição

Afirmar que uma constituição é suprema significa dizer que esta se encontra no

ápice do ordenamento jurídico, servindo-lhe de fundamento de validade, de modo que "os

poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela

distríbuídos" (SILVA, 2006, p. 45). Todos os atos normativos estatais devem ser compatíveis

com a norma suprema, sob pena de serem inválidos.

O austríaco Hans Kelsen, com sua obra Teoria Pura do Direito (1934), foi um dos

teóricos que contribuíram para a teorização da Constituição como norma suprema.

Buscando purificar a ciência do Direito, afastando-a da influência de qualquer

elemento que lhe seja externo, tal como a ideologia, a política e a ética, parte o teórico, em

sua obra, do entendimento de que o fundamento de validade do Direito encontra-se nele

próprio. Com isso, uma norma jurídica somente pode encontrar fundamento de validade em

outra norma jurídica, que lhe seja hierarquicamente superior.

Diante dessa premissa, o autor verifica que, no processo de busca do fundamento

de validade das normas jurídicas, o ordenamento forma uma estrutura escalonada piramidal,
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no topo da qual se encontra a Constituição, de modo que é esta o fundamento de validade de

todo o ordenamento jurídico-positivo, sendo, pois, a norma suprema.

Acima da Constituição há somente a denominada Norma Hipotética Fundamental,

a qual, entretanto, não se encontra posta, mas sim pressuposta, e cujo conteúdo é exatamente a

imposição de obediência à Constituição posta pelo Estado.

A supremacia constitucional pode ser entendida sob dois enfoques: o da

supremacia material e o da supremacia formal. Do ponto de vista material ou político, uma

constituição é suprema enquanto é ela que cria e distribui competências, impondo-se, por isso,

superior aos poderes do Estado nestas investidos, os quais devem, em sua atuação, respeitar

os limites estabelecidos constitucionalmente. Tal concepção atrela-se à teorização do poder

constituinte, precisamente no que toca à limitação dos poderes constituídos pelo poder que os

constitui.

Ocorre que, juridicamente, para ser suprema, uma constituição deve sê-Ia não

somente sob o aspecto material, mas também do ponto de vista formal, fazendo-se necessário

que seja rígida. A rigidez constitucional é, pois, pressuposto e, além disso, mecanismo de

garantia da supremacia da Constituição.

Uma constituição é dita rígida quando há a previsão de um procedimento

diferenciado para a alteração de suas normas, mais árduo do que o exigido para a elaboração

de leis infraconstitucionais, o que faz com que a norma constitucional se coloque em posição

de destaque, de superioridade em relação às demais normas do ordenamento. Constituições

que não sejam dotadas de tal característica, isto é, que sejam flexíveis, podem ter suas normas

alteradas ou revogadas por uma simples lei ordinária, não estando o legislador

infraconstitucional vinculado aos seus preceitos.

No Brasil, a Constituição de 1988 é dotada de rigidez, tendo em vista a previsão,

em seu próprio texto (art. 60, CF), de procedimento legislativo diverso para a modificação de

suas normas, a qual ocorre por meio da edição de emendas constitucionais.

Para o doutrinador Alexandre de Moraes (2005, p. 5), a Constituição brasileira

vigente classifica-se, em realidade, como super-rígida, por ir além da estipulação de um

procedimento mais dificultoso para a modificação de suas normas, prevendo ainda limitações

materiais a essa alteração, que tornam a Constituição em alguns pontos imutável. Tais

limitações são as chamadas cláusulas pétreas, estipuladas no § 4° do artigo 60 mencionado.

Seguindo-se na análise dos instrumentos de defesa da Constituição, tem-se, como

corolário da rigidez e sendo também um meio de assegurar-se a supremacia da Constituição, o

sistema de controle de constitucionalidade das leis e atos normativos dos poderes públicos.
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Consiste este em um mecarusmo de verificação da conformidade dos atos normativos

infraconstitucionais com a Lei Maior, estabelecendo uma sanção jurídica para as situações de

desconformidade, qual seja: a declaração de nulidade da lei ou ato normativo inconstitucional.

No entender do doutrinador Gilmar Ferreira Mendes, é precisamente a existência

dessa sanção que confere conteúdo obrigatório à Constituição, uma vez que sua ausência

converteria o conceito de inconstitucionalidade em "simples manifestação de censura ou

crítica" (2008, p. 1003).

Importa ressaltar, entretanto, que essa premissa de que o reconhecimento de

inconstitucionalidade acarreta obrigatoriamente declaração de nulidade do ato desconforme,

além de já não ser mais entendida em termos absolutos, sendo possível, por exemplo, o

reconhecimento de inconstitucionalidade por ação sem declaração de nulidade, não permite a

compreensão da inconstitucionalidade por omissão, conforme adiante será analisado.

Diante das premissas expostas, tem-se que o estudo do fenômeno da

inconstitucionalidade e, consequentemente, do mandado de injunção, deve ter como base a

supremacia da Constituição e o dever de observância dos poderes estatais à Norma Suprema,

os quais devem cumprir seus preceitos e determinações, buscando sempre concretizá-Ia.

2.1.2 Força Normativa da Constituição

Ao lado da supremacia constitucional, como embasamento teórico do mandado de

injunção, destaca-se a força normativa da Constituição, no sentido de que os preceitos da Lei

Maior não são apenas meras opiniões, aspirações ou exortações do constituinte, mas que, ao

contrário, são normas jurídicas e, como tal, dotadas de imperatividade e vinculatividade.

O teórico principal da força normativa da Constituição foi Konrad Hesse, com sua

obra intitulada A Força Normativa da Constituição, fruto de uma aula inaugural proferida na

Universidade de Freiburg, em 1959.

Hesse contrapôs-se à concepção sociológica da Constituição de Ferdinand

Lassalle (A Essência da Constituição, 1962), segundo a qual a Constituição jurídica, isto é, a

Constituição enquanto documento elaborado pelo poder constituinte, não passa de uma folha

de papel, uma vez que paralela a ela existe uma Constituição Real ou Efetiva, constituída pela

soma dos fatores reais do poder de uma determinada nação.
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Para Lassalle, é o conjunto de poderes dominantes que determina as leis e as

instituições de uma sociedade. A Constituição Jurídica, nesses termos, só teria capacidade de

regular a sociedade se traduzisse esses fatores reais de poder, compatibilizando-se com a

Constituição Real. Deveria, assim, haver correspondência entre a Constituição Jurídica e a

Constituição Real; do contrário, conflitando-se essas duas, inexoravelmente haveria a

sucumbência da primeira diante da segunda.

Hesse, de forma oposta, entende que, nesse embate, não necessariamente haverá

derrota da Constituição Jurídica, pois é esta dotada de força normativa, possuindo sim

capacidade, ainda que de forma limitada, de conformar a realidade. Nas palavras do teórico:

A Constituição não configura, portanto, apenas uma expressão de um ser, mas
também de um dever ser; ela significa mais do que o simples reflexo das condições
fáticas de sua vigência, particularmente as forças políticas e sociais. Determinada
pela realidade social e, ao mesmo tempo, de terminante em relação a ela, não se
pode definir como fundamental nem a pura normatividade, nem a simples eficácia
das condições sócio-políticas e econômicas. ( ...)
Ainda que não de forma absoluta, a Constituição jurídica tem significado próprio.
Sua pretensão de eficácia apresenta-se como elemento autônomo no campo das
forças do qual resulta a realidade do Estado (1991, p. 15).

Para ser possível à Constituição conformar a realidade, entretanto, é necessário

que exista não vontade de poder, mas sim vontade de Constituição, traduzida esta na

consciência de que ela é uma ordem jurídica que requer constante legitimação e só
se realiza na sua aplicação; a sua natureza consiste em que ela vale, é eficaz, isto é,
ela tem uma pretensão de eficácia, no sentido de que os estados por ela regulados
efetivamente ocorram na realidade (DINIZ, 1998, p. 264).

Outro teórico estudioso das relações entre as normas constitucionais e a realidade

do poder foi o alemão Karl Loewenstein, em sua obra traduzida para o espanhol com o título

Teoria de Ia Constituiciàn (1964). Loewenstein elaborou uma classificação ontológica das

constituições, diferenciando-as em constituições semânticas, nominais e normativas.

A semântica é aquela completamente subordinada ao domínio político existente,

sendo simples reflexo dessa realidade. Não impõe limites ao poder político, servindo, ao

contrário, como instrumento para a dominação.

A nominalista encontra-se em posição intermediária em relação às outras duas.

Nesta, há intenção constitucional de regular o processo político, existindo dispositivos

constitucionais que buscam discipliná-Io, mas estes não conseguem se concretizar. Não há

ressonância entre as normas constitucionais e o processo real de poder.
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Por fim, as constituições normativas, de conceituação relevante para o presente

estudo, são aquelas que logram adequar o processo político aos seus preceitos. Os agentes do

poder subordinam-se ao conteúdo da Constituição. É a Constituição que não é apenas válida

do ponto de vista jurídico, mas que se realiza na sociedade.

A Constituição brasileira de 1988 é considerada, ainda que com as dificuldades

por ela enfrentadas para concretizar-se, normativa. Suas normas, nesses termos, são

imperativas, vinculativas e condicionantes dos poderes estatais, não sendo apenas meros

comandos morais.

Para assegurar essa força normativa, a Constituição traz em seu bojo alguns

mecanismos de defesa da imperatividade de suas normas, dos quais são exemplos as ações de

controle de inconstitucionalidade por omissão, em que se inclui o mandado de injunção.

O mandado de injunção é, portanto, instrumento que permite a concretização da

Norma Suprema e a preservação de sua força normativa.

2.2. Aplicabilidade das normas constitucionais

Fixados os pontos iniciais sobre o mandado de injunção, seus fundamentos

teóricos, necessário agora tratar de uma temática central para a compreensão desse instituto,

que é a aplicabilidade das normas constitucionais.

Aplicabilidade diz respeito ao plano eficacial das normas constitucionais, isto é, à

capacidade dessas normas de produzir efeitos jurídicos.

Saliente-se que se trata de capacidade, de possibilidade de produzir esses efeitos,

já que pode ocorrer de efetivamente, na realidade, tais efeitos não serem produzidos. Isso

porque não se confundem os conceitos de eficácia jurídica, ora em apreço, e o de eficácia

social. Este último consiste na concretização, dentro da sociedade, da norma jurídica, isto é,

na realização do preceito normativo.

A doutrina busca ordenar as normas constitucionais quanto à sua eficácia jurídica,

existindo diversas classificações propostas. Tais classificações, entretanto, não passam pelo

questionamento de ser ou não uma norma dotada de eficácia jurídica. Isso porque não existem

normas constitucionais sem eficácia jurídica. Todas elas são dotadas desse atributo, incluindo-

se aí, portanto, as enunciadoras de programas, de fins a serem buscados pela atuação dos

poderes públicos, isto é, as normas programáticas.
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A classificação que se pode fazer é, portanto, quanto ao grau de produção desses

efeitos jurídicos, tendo em vista que, enquanto determinadas normas, no momento da

promulgação da Constituição, já possuem toda condição de produzir efeitos jurídicos, outras

necessitam, para que possam produzi-I os, da edição posterior de uma norma integrativa. Nas

palavras de José Afonso da Silva:

Temos que partir, aqui, daquela premissa já tantas vezes enunciada: não há norma
constitucional alguma destituída de eficácia. Todas elas irradiam efeitos jurídicos,
importando sempre uma inovação da ordem jurídica preexistente à entrada em
vigor da constituição a que aderem e a nova ordenação instaurada. O que se pode
admitir é que a eficácia de certas normas constitucionais não se manifesta na
plenitude dos efeitos jurídicos pretendidos pelo constituinte enquanto não se emitir
uma normação jurídica ordinária ou complementar executória, prevista ou
requerida (2004, p. 81).

Das várias classificações realizadas pela doutrina quanto às normas

constitucionais, optou-se por adotar a sistematização clássica proposta pelo doutrinador José

Afonso da Silva, adequada para a análise do presente estudo.

O autor, partindo da doutrina italiana desenvolvida por Vezio Crisafulli, elaborou

uma divisão tricotômica das normas constitucionais, ordenando-as em normas de eficácia

plena e aplicabilidade imediata; normas de eficácia contida e, por fim, normas de eficácia

limitada.

As primeiras são aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, já estão

aptas a produzir todos os efeitos jurídicos desejados pelo constituinte, pois este as dotou de

normatividade suficiente para a sua incidência direta, imediata e plena. Seriam, segundo o

autor, normas que "criam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, desde logo

exigíveis" (2004, p. 262).

As segundas, por sua vez, são aquelas que, da mesma forma como as de eficácia

plena, possuem, de logo, condições de serem aplicadas. Possuem, portanto, aplicabilidade

direta e imediata, porém diferenciam-se das primeiras, pois podem ter sua abrangência, seu

campo eficacial restringido posteriormente. Essa restrição, em geral, ocorre por lei

infraconstitucional.

As terceiras, por fim, são aquelas que, no momento da promulgação da

Constituição, não nascem com aptidão suficiente para produzir, desde então, todos os efeitos

queridos pelo constituinte, exigindo uma norma que integre sua eficácia. São normas, pois, de

aplicabilidade indireta, mediata e reduzida ou diferida.
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Estas últimas, que são as de relevância para esta monografia, por sua vez, podem

ser dividas em: normas instituidoras de princípio institutivo e normas definidoras de princípio

programático.

As normas instituidoras de princípio institutivo têm conteúdo organizativo,

traçando linhas gerais sobre estruturações de órgãos, entidades, e suas respectivas atribuições.

Dividem-se em impositivas, quando o constituinte impõe ao legislador infraconstitucional a

elaboração futura da norma, como no exemplo do artigo 33, CF ("A lei disporá sobre a

organização administrativa e judiciária dos Territórios"), ou facultativas, quando a norma

constitucional se limita a dar a possibilidade para que o legislador discipline a situação nela

prevista, como ocorre no artigo 22, parágrafo único, CF ("Lei complementar poderá autorizar

os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo").

A não observância pelo legislador ordinário do dever de elaborar a norma

integradora, no caso das impositivas, gera uma inconstitucionalidade por omissão. Sobre tal

espécie de inconstitucionalidade tratar-se-á adiante, entretanto, de já se ressalta que, a partir

da Constituição de 1988, pode ela ser combatida através da ação direta de

inconstitucionalidade por omissão, a que se refere o §2° do artigo 103 do texto constitucional.

Ainda sem desejar antecipar questões que serão adiante abordadas, é necessário

registrar que a inconstitucionalidade no presente caso, derivada da não integração pelo

legislador infraconstitucional de uma norma instituidora de princípio institutivo impositiva,

não pode, em princípio, ser impugnada via mandado de injunção, pois, conforme se verá, tal

instrumento possui objeto específico, restrito a situações em que a omissão prejudicar direitos

subjetivos constitucionais. Poderá, entretanto, ser objeto da ação constitucional em referência

se, dessa situação, acabar havendo lesão a um direito subjetivo ou prerrogativa, estes sim, por

ela protegidos.

Ao lado das normas instituidoras de princípio institutivo, o doutrinado r José

Afonso da Silva refere-se às normas definidoras de princípios programáticos, que são aquelas

informadoras dos elementos socioideológicos da Constituição. Traçando programas sociais a

serem desempenhados pelos poderes públicos, tais normas revelam o compromisso

constitucional entre as "forças políticas liberais e tradicionais e as reivindicações populares de

justiça social" (2004, p. 145-146).

Enquadram-se, nesta espécie, as normas enunciadoras de direitos sociais, direitos

esses caracterizados por exigirem do Estado não uma abstenção como os direitos de liberdade,

mas sim uma atuação positiva, que possa garantir a igualdade material entre os membros da

sociedade.
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o autor prossegue em sua classificação aduzindo que as normas programáticas

podem ser de três categorias: normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade;

normas programáticas referidas aos Poderes Públicos e normas programáticas dirigidas à

ordem econômico-social. A distinção, consoante informa o doutrinado r, é feita porque:

Há normas programáticas que mencionam uma legislação futura para atuação
positiva do programa previsto, enquanto outras não a indicam. Isso tem
importância, porque vincula os programas das primeiras ao princípio da legalidade,
ficando dependentes da atividade do legislador e de sua discricionariedade - ao
passo que as demais vinculam todo o Poder Público -, e abre campo à
discricionariedade da legislação, da administração e da jurisdição (até onde
possam), nem sempre carecendo de lei para seu cumprimento, e há as que postulam
observância de toda ordem sócio-econômica, diante das quais qualquer sujeito,
público ou privado, que age em sentido oposto ao princípio comporta-se
inconstitucionalmente (2004, p. 147).

Como exemplo da primeira espécie, pode-se mencionar o artigo 7°, XXVII, CF

("proteção em face da automação, na forma da lei"); da segunda espécie, o artigo 226, CF ("A

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado") e da terceira, o artigo 170, CF

("A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados

os seguintes princípios:").

Por fim, as normas programáticas, para José Afonso da Silva, apesar de não

gerarem direito subjetivo no aspecto positivo, pois afetas à discricionariedade do poder

público, não permitindo que se exija uma prestação positiva destes, originam, ao menos, um

direito subjetivo negativo, possibilitando ser exigido do poder público que se abstenha da

prática de atos a elas contrários.

A grande problemática envolvendo as normas programáticas encontra-se

justamente neste ponto. Possuindo tais normas eficácia limitada, não se reconhece,

tradicionalmente, a possibilidade de pronta exigibilidade dos direitos nelas consagrados.

Considera-se que essas normas somente produzem eficácia positiva após sua integração,

sendo que dita integração está inserida no âmbito de discricionariedade legislativa. Sendo

assim, enquanto não reguladas por norma infraconstitucional, o cumprimento dos direitos

delas emanados não pode ser prontamente exigido judicialmente por seus titulares.

Saliente-se, nesse ponto, que doutrinadores mais modernos vêm buscando superar

este entendimento clássico, reconhecendo que não há pura discricionariedade na

regulamentação de tais normas. Sendo normas constitucionais, dotadas de supremacia e força

normativa, há em realidade uma imposição a que o órgão competente as discipline.
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Como exemplo deste posicionamento, devem-se citar os ensinamentos do

constitucionalista português Joaquim José Gomes Canotilho, para quem:

às normas programáticas é reconhecido hoje um valor jurídico constitucionalmente
idêntico ao dos restantes preceitos da Constituição. (...) Concretizando melhor, a
positividade jurídico-constitucional das normas programáticas significa
fundamentalmente: l) vinculação do legislador, de forma permanente, à sua
realização (imposição constitucional); 2) como directivas materiais permanentes, elas
vinculam positivamente todos os órgãos concretizadores, devendo estes tomá-Ias em
consideração em qualquer dos momentos da actividade concretizadora (legislação,
execução, jurisdição); 3) como limites negativos, justificam a eventual censura, sob a
forma de inconstitucionalidade, em relação aos actos que as contrariam (2000, p.
1140).

Entendendo-se, porém, como a doutrina clássica, o que importa fixar é que, apesar

da opção do constituinte de 1988 em consagrar direitos cuja eficácia positiva depende de uma

atuação normativa posterior, o fato é que este mesmo constituinte deu um passo considerável

no sentido da efetivação das normas programáticas, na medida em que reconheceu

ineditamente que a mora injustificada do órgão competente em elaborar a norma integradora

gera um comportamento inconstitucional, a ser sanado por instrumentos próprios também

previstos de modo original na Constituição. Buscou, nesses termos, o constituinte reduzir o

campo da discricionariedade legislativa, tomando-a objeto de controle jurisdicional.

Sobre mencionado comportamento, denominado de inconstitucionalidade por

omissão, tratar-se-á em seguida.

2.3 Inconstitucionalidade por omissão

A inconstitucionalidade é verificada a partir de uma análise sobre a

compatibilidade de um comportamento com a Constituição, ocorrendo quando esse

comportamento estiver em desconformidade com os preceitos constitucionais.

A situação de incompatibilidade pode decorrer de um comportamento positivo,

dando ongem à inconstitucionalidade por ação, ou negativo, fazendo surgir a

inconstitucionalidade por omissão.

A primeira espécie de comportamento, isto é, a inconstitucionalidade por ação, já

de muito tempo é reconhecida no Direito, remontando-se aos primeiros casos de controle de

constitucionalidade. Ocorre quando uma lei ou ato normativo é produzido em contrariedade
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formal ou material com os preceitos da Constituição. A inconstitucionalidade formal dá-se

quando a elaboração da norma infraconstitucional não respeita o processo legislativo previsto

na Constituição. Seria a situação, por exemplo, em que uma emenda constitucional fosse

aprovada sem ter respeitado o quorum diferenciado de votação, previsto no artigo 60, § 2°,

CF. Já a inconstitucionalidade material advém do desrespeito ao conteúdo da Constituição.

A inconstitucionalidade por ação foi por muito tempo a única forma de

inconstitucionalidade vislumbrada no Direito, tanto que classicamente se identificou o

controle de constitucionalidade com a teoria da declaração de nulidade da lei ou do ato

nonnativo. Assim é que o efeito da declaração de inconstitucionalidade de uma norma seria

sempre o reconhecimento de nulidade deste ato.

Atualmente, já não se defende mais tal identidade, seja porque hoje se entende

possível, diante das exigências do caso, se declarar um ato inconstitucional sem a pronúncia

de nulidade, seja porque atualmente se reconhece que a ofensa à Constituição pode também

ocorrer por um comportamento omisso, por um não-fazer.

Trata-se da inconstitucionalidade por omissão, que se dá quando o Estado se

omite de cumprir um dever a ele imposto pela Constituição, deixando de "determinar as

medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição" (ADI-MC 1.458-

7/DF).

Conforme já se destacou, a teoria da inconstitucionalidade por omissão é doutrina

jurídica recente. Como aponta Gilmar Ferreira Mendes,

Observe-se que o reconhecimento da inconstitucionalidade por omissão configura
fenômeno relativamente recente (...). Em 1911, ressaltava Kelsen que a
configuração de um dever do Estado de editar determinada lei se afigurava
inadmissível. Anteriormente, reconhecera Georg Jellinek que a impossibilidade de
formular pretensão em face do legislador constituía communis opinio. Sob o
império da Constituição de Weimar (1919) negava-se, igualmente, a possibilidade
de se formular qualquer pretensão contra o legislador. Esse entendimento
assentava-se, de um lado, na idéia de uma irrestrita liberdade legislativa e, de outro,
na convicção de que o legislador somente atuava no interesse da sociedade (2008,
p.1026-1027).

No ordenamento brasileiro, é também fenômeno novo, tendo sido incorporado

apenas com a Constituição vigente, que previu nos artigos 5°, LXXI, e 103, § 2°, meios de

controle de omissão inconstitucional.

A omissão inconstitucional ocorre quando o órgão competente deixa de elaborar

norma a cuja edição estava obrigado por expressa imposição constitucional. É o caso, por

exemplo, em que o legislador deixa de elaborar as leis integradoras de normas constitucionais
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de eficácia limitada. Pode derivar também de uma omissão do Executivo, quando este deixa

de tomar medidas concretizadoras da Constituição.

No que tange à omissão do legislador, importa tecer alguns comentários. É que

esta somente ocorre quando há para o legislador um dever jurídico constitucional de legislar e

não mera faculdade. Consoante afirma Luís Roberto Barroso,

Como regra, legislar é uma faculdade do legislador. Insere-se no âmbito de sua
discricionariedade ou, mais propriamente, de sua liberdade de conformação a
decisão de criar ou não lei acerca de determinada matéria. De ordinário, sua inércia
ou sua decisão política de não agir não caracterizarão comportamento
inconstitucional. Todavia, nos casos em que a Constituição impõe ao órgão
legislativo o dever de editar norma reguladora da atuação de determinado preceito
constitucional, sua abstenção será ilegítima e configurará caso de
inconstitucionalidade por omissão (2006a, p. 34).

Assim é que não é toda e qualquer ausência de atuação do legislador sobre

determinada matéria que caracterizará uma inconstitucionalidade. A ausência incompatível

com a Constituição é somente aquela que lhe contraria os preceitos, desobedecendo a um

dever de atuação por ela imposto.

Outro ponto sobre inconstitucionalidade por omissão que merece ser destacado, o

qual foi suscitado pela doutrinadora Flávia Piovesan (2003, p. 94), diz respeito ao momento a

partir do qual a abstenção do órgão competente passa a configurar uma omissão

inconstitucional, isto é, a partir de quando a não atuação toma-se injustificável.

A autora responde a questão aduzindo que é necessário separar duas situações

diferentes: uma que ocorre quando a Constituição determina um prazo para a edição da

norma, e a outra quando não existe esse prazo constitucional.

Como exemplo do primeiro caso, tem-se a norma do artigo 48 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias, que impôs que, dentro de cento e oitenta dias

contados da promulgação da Constituição, deveria ser elaborado código de defesa do

consumidor. No que tange a tal dispositivo, por longo tempo, o legislador incorreu em

omissão inconstitucional, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor somente

veio a ser aprovado em 1990 (Lei n° 8.078/90).

Nos casos em que a própria Constituição fixa um prazo para elaboração da norma

integradora, a inconstitucionalidade estará caracterizada a partir do término do prazo. Antes

disso, não haverá como falar em omissão inconstitucional.
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Quando a Constituição, porém, não delimita prazo, hipótese então que poderia ser

mats difícil verificar em que momento a omissão passou a ser ilegítima, entende Flávia

Piovesan que a solução será dada pela razoabilidade. Segundo a autora,

À luz, portanto, da razoabilidade e levando em conta este amplo elenco de
elementos e fatores sociais, históricos e valorativos, se se concluir que o ato, ao
longo do prazo decorrido, não só podia como devia ser emitido, ficará caracterizada
a inconstitucionalidade (2003, p. 95).

Por último, pode-se classificar a inconstitucionalidade por omissão em total ou

parcial. A primeira ocorre quando a inércia do órgão competente é completa, deixando de

atender integralmente o dever de elaborar a norma; ou seja, dá-se quando não se edita a norma

exigida constitucionalmente. Já a segunda advém da elaboração deficiente da norma, seja por

não satisfazer em totalidade a vontade do constituinte, não observando o preceito

constitucional plenamente, seja por ofender o princípio da isonomia, no caso de a norma

excluir expressamente de seu âmbito de proteção ou simplesmente deixar de contemplar

determinada categoria que se encontra na mesma situação do que a por ela albergada.

Luís Roberto Barroso denomina tais omissões parciais de propriamente ditas,

quando a norma não atender integralmente o preceito constitucional, como ocorreria com a lei

que fixa o salário mínimo, que não consegue atender às necessidades do trabalhador e de sua

família exemplificadas no artigo 7°, caput, CF, e de relativas, quando a omissão decorrer de

ofensa à isonomia. (2006a, p. 37)

Em relação às omissões parciais relativas, importa destacar alguns aspectos.

Primeiramente, é interessante perceber que o âmbito de inconstitucionalidade por

omissão, nesse caso, pode fazer interseção com o campo de inconstitucionalidade por ação.

Isto é, pode-se entender que, ao invés de haver uma omissão inconstitucional, há, em

realidade, uma conduta positiva que é incompatível com a Constituição por ofensa ao

princípio da isonomia.

Diante disso, poderiam os Tribunais, embora não se entenda ser a solução mais

adequada, declarar a nulidade da lei ou ato normativo que desrespeita a isonomia, tendo em

vista a inconstitucionalidade por ação presente no caso. Tal solução, entretanto, seria contrária

à própria efetivação dos direitos constitucionais, já que igualaria todos na desvantagem,

retirando de todos a possibilidade de exercício do direito constitucional.

Por outro lado, poderiam estender o benefício à categoria excluída da proteção da

norma. Esta opção, entretanto, não vem sendo muito acolhida nos Tribunais brasileiros,

inclusive em virtude de orientação sumulada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada
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na Súmula 339 ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia"). As razões deste

posicionamento encontram-se no princípio da legalidade e da Separação dos Poderes.

Gilmar Ferreira Mendes pronuncia-se da seguinte forma sobre o assunto:

É certo que a declaração de nulidade não configura técnica adequada para a
eliminação da situação inconstitucional nesses casos de omissão inconstitucional.
Uma cassação aprofundaria o estado de inconstitucionalidade (...). A soma de duas
omissões não gera uma ação ou afirmação, mas uma "omissão ao quadrado". Ou,
Marx: a soma de dois "erros" não dá uma acerto, mas um "erro ao quadrado"
(2008, p. 1190).

o que parece certo é que os Tribunais brasileiros não vêm nem declarando a

nulidade da norma inconstitucional nem estendendo o beneficio aos que foram excluídos da

proteção da norma. Apenas rejeitam pedidos de extensão de beneficio fundados na isonomia,

aplicando ajá citada Súmula n° 339 do STF.

Vistas as principais questões envolvendo a aplicabilidade da Constituição e a

dificuldade da concretização da Lei Maior em virtude das omissões inconstitucionais, passa-

se agora à análise de importante instrumento efetivador dos direitos constitucionais: o

mandado de injunção, o qual, ao lado da ADI por omissão, compõe os mecanismos de

controle das inconstitucionalidades por omissão.
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3. DO MANDADO DE INJUNÇÃO COMO GARANTIA FUNDAMENTAL

3.1 Origem e Direito Comparado

No ordenamento brasileiro, o mandado de injunção, como já mencionado, é

instrumento inédito do constituinte de 1988. Antes da Constituição vigente, contra a omissão

legislativa inviabilizadora do exercício de direitos subjetivos constitucionais não existia

nenhum mecanismo de impugnação.

Em relação à própria configuração do instituto, suas características e finalidades, a

doutrina diverge sobre se este seria original também nesse aspecto ou se teria surgido da

conformação de institutos do direito alienígena à realidade brasileira.

Dentre os que encontram semelhança com institutos estrangeiros, há aqueles que

afirmam que sua origem estaria no direito anglo-americano, outros entendem que estaria no

direito alemão e ainda há outros que encontram afinidade com institutos de outros

ordenamentos.

José Afonso da Silva (apud MACHADO, p. 47) defende que a raiz do mandado

de injunção está na injuction do juízo de equidade inglês, que consiste em um remédio com

atuação na hipótese em que inexiste norma legal disciplinando o caso ou, ainda, quando a

common law, com seus precedentes, não proporciona proteção suficiente, e, ainda, no writ of

injuction norte-americano.

Tais remédios anglo-saxões destinam-se ao proferimento de uma ordem judicial

no sentido de determinar à parte que deixe de praticar ato violador a direito ou que pratique

ato cuja omissão infringe direito.

Esses institutos, entretanto, diferenciam-se do mandado de injunção brasileiro,

pois, para citar apenas uma distinção, podem ter como destinatário da ordem judicial tanto o

Poder Público quanto particulares. Já nossa ação constitucional, ao contrário, consoante já

assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente pode ter como sujeito

passivo a pessoa jurídica de direito público a quem couber o dever jurídico de regulamentar a

norma constitucional. Veja-se, a propósito, o acórdão proferido na Questão de Ordem no

Mandado de Injunção n° 352/RS:
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EMENTA: Mandado de Injunção. Aviso prévio proporcional. Constituição, art. 7°,
inciso XXI. Mandado de injunção ajuizado por empregado despedido,
exclusivamente, contra a ex-empregadora. Natureza do mandado de injunção.
Firmou-se, no STF, o entendimento segundo o qual o mandado de injunção há de
dirigir-se contra o Poder, órgão, entidade ou autoridade que tem o dever de
regulamentar a norma constitucional, não se legitimando "ad causam",
passivamente, em princípio, quem não estiver obrigado a editar a regulamentação
respectiva. Não é viável dar curso a mandado de injunção, por ilegitimidade passiva
"ad causam", da ex-empregadora do requerente, única que se indica como
demandada, na inicial. Mandado de injunção não conhecido (MI-QO 352 / RS,
relator Min. Neri da Silveira, Tribunal Pleno, julgado em 04/09/1991).

Os que buscam a origem do mandado de injunção no direito alemão, como o

doutrinador Adhemar Ferreira Maciel (apud MACHADO, 1999, p.53), por seu turno,

identificam o instituto com a Verfassungsbeschwerde germânica, que é, tal como a ação

brasileira, meio de proteção de direitos fundamentais ou de outros direitos constitucionais

contra omissões do Poder Público. Em vista disso, pode-se dizer que há semelhança entre a

Verfassungsbeschwerde e o mandado de injunção, entretanto os institutos têm contornos

próprios, que impedem a vinculação da origem deste àquele.

Na Alemanha, por exemplo, o Poder Judiciário só concede a ordem se à norma

constitucional puder ser conferida eficácia independente da atuação do legislador e, ainda,

somente pode fazê-lo depois de esgotado prazo concedido pela Corte para que o Legislativo

elabore a lei (MACHADO, 1999, p. 53). Além disso, a ação apenas pode ser impetrada após

serem esgotadas as instâncias ordinárias.

Assim é que, diante das características próprias da ação constitucional brasileira,

prevalece mesmo na doutrina o entendimento de que o mandado de injunção não tem

precedente nem no direito nacional nem no direito estrangeiro, sendo, realmente, uma criação

do constituinte de 1988.

3.2 Definição

Por tudo o que já se expôs aqui, pode-se conceituar o mandado de injunção como

uma ação constitucional posta à disposição dos titulares de direitos subjetivos constitucionais

cuja fruição esteja sendo inviabilizada por omissão na regulamentação da norma consagradora

do direito, com o objetivo de permitir a efetivação desses direitos. Consiste, assim, em razão

de sua finalidade, em instrumento de concretização dos direitos constitucionais e, ainda, em

mecanismo de controle de constitucionalidade, que permite a garantia da supremacia e da

força normativa da Constituição.
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Nas lições de Teresa Arruda Alvim Wambier, inclui-se o mandado de injunção

nas chamadas garantias fundamentais instrumentais, também chamadas de garantias de

natureza processual, que buscam permitir a operacionalização dos direitos fundamentais

materiais. Sua razão de ser encontra-se no fato de que é absolutamente ineficaz a previsão de

um direito material "se a este não puder, pela via processual, ser feito valer contra quem quer

que seja que o pretenda violar ou que efetivamente o viole, inclusive o próprio Estado" (2008,

p.23).

Nas lições do professor Francisco Gérson Marques de Lima, as garantias

fundamentais surgem justamente como imposição da necessidade de se assegurar aos

indivíduos instrumento de defesa da concretização de seus direitos fundamentais. Nas

palavras do autor:

Na luta pela efetivação dos direitos humanos constatou-se que, apesar de seu
reconhecimento e consequente normatização pelos países da Aldeia Global, o
desrespeito era uma realidade a comprometer sua própria exigência. [...] reconheceu-
se, ao longo do desenvolvimento dos direitos humanos, que não basta sua previsão
por instrumentos normativos. É preciso mais, uma política pública e um querer na
aplicação destes direitos, a fim de não se tomarem direitos de papel. As políticas
públicas dependem muito dos governantes, e, por esta razão, acabam sendo variáveis
no tempo e no espaço, além de dependerem da conjuntura sócio-político-fmanceira.
Apresenta-se, a seu turno, de fundamental importância a previsão normativa de
instrumentos de defesa do cidadão, porque lhe conferem maior segurança jurídica e
abrem margem a que os legitimados reivindiquem do próprio Poder Público medidas
saneadoras, restauradoras ou preventivas. Foi assim que se exigiu a criação de
garantias, como instrumentos assecuratórios dos direitos (2002, p. 33).

o mandado de injunção tem previsão no artigo 5°, LXXI, CF, com a seguinte

redação:

Art. 5°. LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma
regulamentadora tome inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Da análise do dispositivo, observa-se que existem alguns pressupostos para o

cabimento desta ação constitucional. Pode-se impetrá-la quando o exercício de direitos e

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

cidadania estiver sendo obstado pela falta de norma regulamentadora.

Em relação à extensão do significado da expressão "direitos e liberdades

constitucionais" referida no dispositivo normativo, deve-se destacar que existem três correntes

doutrinárias.
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Primeiramente, há os que sustentam que tanto os direitos quanto as prerrogativas

objeto do mandado de injunção devem ser relativos à nacionalidade, soberania e cidadania. A

parte final da norma estaria restringindo tanto as prerrogativas quanto os direitos que podem

ser tutelados via mandado de injunção. Como exemplo dessa corrente, tem-se o

posicionamento de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, para quem o mandado de injunção

Não alcança outros direitos, por exemplo, os inscritos entre os direitos sociais.
Realmente, a parte final - "inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania" -
restringe o alcance desse mandado. Ele serve para garantir direitos, liberdades e
prerrogativas diretamente vinculados ao status de nacional (os do art. 5°, cujo caput
reconhece aos brasileiros determinados direitos fundamentais, ou que possam ser
deduzidos do Capo III do Tít. lI, capítulo este relativo à nacionalidade), ao de
cidadão, quer dizer, o nacional politicamente ativo que, como integrante do povo, o
soberano na democracia, tem a participação no governo, como o direito de voto e a
elegibilidade (são os direitos e prerrogativas que podem ser deduzidos do Capo IV
do Tít. II - capítulo sobre os "Direitos Políticos") (apudMACHADO, 1999, p. 68).

Alguns doutrinadores, por outro lado, adotam uma posição mais abrangente do

que a anterior, mas que ainda restringe o alcance do sentido de direitos e liberdades

constitucionais. Para estes, a referida expressão engloba todos os direitos e garantias

fundamentais do Título II do texto constitucional, mas somente eles. É o posicionamento de

Celso Ribeiro de Bastos, que afirma ser

Importante consignar que o propósito da garantia não é colher todo e qualquer
direito da Constituição. °mandado de injunção só tem cabimento quando a falta de
norma regulamentadora impede o exercício dos direitos e liberdades constitucionais
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. A
expressão "direitos e liberdades constitucionais" aponta para as clássicas
declarações de direitos individuais. No nosso texto constitucional, o tratamento
desta matéria é feito de forma moderna, a consagrar não só os direitos e deveres
individuais, mas para incluir debaixo do mesmo título "Dos direitos e garantias
fundamentais", os coletivos e os sociais (apudMACHADO, 1999, p. 68).

Por fim, há uma terceira corrente que compreende tais direitos e liberdades como

todo e qualquer direito ou liberdade prevista na Constituição, não importando sua localização

no texto constitucional. É o que entende, entre outros, o doutrinador Carlos Augusto

Alcântara Machado. Nas palavras do autor:

Filiamo-nos à última linha doutrinária, partindo da premissa de que as garantias
constitucionais devem ser interpretadas da forma mais elástica possível:
ampliativamente, nunca restritivamente.
Preferimos acolher a tese defendida por aqueles que sustentam que os direitos
tutelados pela injunção são todos os enunciados na Constituição em normas que
reclamam a interpositio legislatoris como condição de fruição do direito ou da
liberdade ali agasalhada (1999, p. 70).
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No presente estudo, entende-se ser a última corrente a mais afinada com a busca

pela efetivação dos direitos constitucionais, na medida em que se permite que qualquer direito

previsto na Constituição esteja sob a proteção do mandado de injunção.

Este parece ser o pensamento predominante na doutrina brasileira. De igual modo,

no que toca à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na ocasião em que a matéria foi

ventilada nos autos do MI-QO l07/DF, o Ministro-relator, Ministro Moreira Alves,

manifestou-se nessa mesma linha:

A meu ver, não vejo razão suficiente para restringir os termos literais do inciso
LXXI do artigo 5° da Constituição - "direitos e liberdades constitucionais" - certo
como é que a mesma razão que justifica a concessão do mandado de injunção aos
direitos e garantias previstos nesse artigo 5° existe com relação aos outros direitos e
garantias constitucionais (inclusive os sociais) cujo exercício seja inviabilizado pela
falta de norma regulamentadora.

Em relação às prerrogativas que podem ensejar a interposição de mandado de

injunção, essas sim somente podem ser prerrogativas relacionadas à nacionalidade, soberania

popular e cidadania.

Quanto a estas, interessante destacar o entendimento de Willis Santiago Guerra

Filho, para quem, seguindo as lições de Barbosa Moreira, o mandando de injunção poderia ser

utilizado, ainda, quando tais prerrogativas não fossem previstas em norma constitucional.

Assim, uma prerrogativa concedida por lei infraconstitucional cujo exercício estivesse

inviabilizado por falta de norma regulamentadora poderia ser protegida via mandado de

injunção, desde que, claro, fosse relativa à nacionalidade, à soberania ou à cidadania. Eis as

palavras do autor:

A efetividade a ser conferida por meio da injunção se estenderia também, por esse
artificio legislativo, aos que se vissem prejudicados em sua condição de brasileiro
("nacionalidade"), de detentor originário do poder político ("soberania") ou de
eleitor e elegível ("cidadania") por normas que não aquelas encerradas na
Constituição, ou seja, norma infraconstitucional, a reclamar regulamentação. Daí a
distinção feita, frisando que se trata de meio juridisdicional para defender direitos e
liberdades constitucionais - i.e., fundamentais, previstos por todo o corpo da Lei
Maior, e não apenas no art. 5°, como se insinuou já em interpretação restritiva
absurda -, como também de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania, não importando que sejam elas oriundas ou não de norma constitucional,
como importa para os direitos e liberdades referidos em separado (2007, p. 163).
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Por fim, não se pode esquecer que tais direitos, liberdades e prerrogativas somente

poderão ser objeto de mandado de injunção se seu exercício estiver sendo impossibilitado pela

inexistência de norma regulamentadora.

Em vista disso, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no MI-QO 97/MG, que "é

impróprio o uso do mandado de injunção para o exercício de direito decorrente de norma

constitucional auto-aplicável". Se a fruição de tais direitos estiver sendo inviabilizada, talvez

seja o caso de impetração de mandado de segurança, desde que atendidos os pressupostos

constitucionais dessa ação, mas não de mandado de injunção.

Por fim, em relação à norma regulamentadora, o Supremo já decidiu também que

é incabível a interposição desta ação quando a norma já existe, embora se entenda que seja

inconstitucional total ou parcialmente. É o que se depreende dos acórdãos adiante

colacionados:

MANDADO DE INJUNçÃO PRETENDIDA MAJORAÇÃO DE
VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR PÚBLICO (INCRA/MIRAD) -
ALTERAÇÃO DE LEI JA EXISTENTE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA -
POSTULADO INSUSCETIVEL DE REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA
INOCORRENCIA DE SITUAÇÃO DE LACUNA TECNICA - A QUESTÃO DA
EXCLUSAO DE BENEFICIO COM OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA -
MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO. (...) A eventual inobservância
desse postulado pelo legislador imporá ao ato estatal por ele elaborado e produzido
a eiva de inconstitucionalidade. Refoge ao âmbito de finalidade do mandado de
injunção corrigir eventual inconstitucionalidade que infinne a validade de ato em
vigor (...) (MI 58, relator Min. Carlos Velloso, Pleno, julgado em 14/12/1990).

EMENTA: - Não cabe mandado de injunção, para, sob color de reclamar a edição
de norma regulamentadora de dispositivo constitucional (art.39, § 1° da CF),
pretender-se a alteração de lei já existente, supostamente incompatível com a
Constituição. Precedente do Supremo Tribunal (MI 81-AgRg) (MI-AgRg 79/DF,
relator Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, julgado em 02/08/1990).

3.3 Mandado de Injunção e Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão -

aspectos diferenciadores

Já se afirmou linhas acima que a Constituição de 1988 contempla dois

instrumentos de controle de inconstitucionalidade por omissão: o mandado de injunção,

previsto no art. 5°, LXXI, e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, referida no art.
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Tais mecanismos buscam em última instância o mesmo objetivo, que consiste na

realização da Constituição, na concretização da Lei Maior por meio da efetivação de suas

normas. Entretanto diferenciam-se em inúmeros aspectos, que envolvem seus objetos, a

legitimidade para interposição das ações, bem como as finalidades imediatas das decisões.

Antes mesmo de serem analisadas tais distinções, portanto, quer-se deixar

assentado que o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão

são institutos diversos, que receberam do constituinte contornos próprios, de modo a não ser

possível dar a eles o mesmo tratamento. Caso o constituinte tivesse pretendido que tivessem o

mesmo tratamento, certamente não haveria criado dois institutos sob nomen iuris diversos.

Bastaria a existência de um deles.

Já se demonstrou que o mandado de injunção está previsto no inciso LXXI do

artigo 5° da Constituição. A ADI por omissão, por sua vez, encontra-se expressa no artigo

103, §2°, CF, que possui o seguinte texto normativo:

Art. 103. §2°. 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.

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão possui origem mais clara do

que o mandado de injunção, sobre cujas raízes, como já afirmado, divergem os doutrinadores.

Em relação àquela, não se discute que tem ascendência na Constituição de 1974 da República

Federativa Socialista da Iugoslávia, bem como na Constituição da República Portuguesa de

1976.

Comparando-se agora os dois institutos, a primeira e principal distinção que se

tem é que o mandado de injunção é meio de tutela de direitos subjetivos, enquanto que a ADI

por omissão, de direito objetivo. Isto é, enquanto no mandado de injunção o que se procura

precipuamente é a efetivação de um direito cuja titularidade é identificada, na ação direta de

inconstitucionalidade, busca-se a defesa da própria ordem jurídica constitucional.

Melhor desenvolvendo: tanto o mandado de injunção quanto a ADI por omissão

VIsam à integração da Constituição. O primeiro, entretanto, busca tal finalidade para

possibilitar a efetivação de direitos subjetivos constitucionais cujo exercício esteja sendo

impedido por inexistência de norma regulamentadora; já o segundo objetiva a concretização

das normas constitucionais para resguardar a própria ordem constitucional e sua força

normativa. Neste caso, o objeto de proteção é o Direito, enquanto, naquele, direitos.
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Na ADI por omissão não há falar em situações jurídicas subjetivas, tanto que os

legitimados para propositura da ação "agem não como autor, no sentido estritamente

processual, mas como um Advogado do Interesse Público ou, para usar a expressão de

Kelsen, como um advogado da Constituição" (MENDES et ai, 2008, p. 1181).

Em vista dessa principal diferença, outras distinções existem entre os institutos.

No que toca aos efeitos da decisão, por exemplo, o artigo 103, § 2°, CF dispõe que, após a

decisão que declara a inconstitucionalidade, haverá a notificação do Poder competente para a

adoção das providências necessária, que pode ser tanto um órgão legislativo quanto

administrativo.

Se o Poder omisso for o Executivo, o próprio dispositivo já menciona que será

concedido prazo de 30 dias para a emissão do ato normativo integrador, sob pena de

responsabilidade.

Quando a omissão for do Poder Legislativo, não há prazo fixado previamente na

Constituição para a elaboração da lei. Diante disso, questiona-se se seria possível haver na

decisão a determinação de um prazo razoável. Para a maioria da doutrina, tal fixação

configuraria ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Interessante destacar, nesse ponto, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal

Federal na ADI por omissão 3.682/MT, em que se discutiu a omissão do Legislativo na

elaboração da lei complementar referida no § 4° do artigo 18 da Constituição, necessária para

que seja possível a criação de Municípios.

O STF, na ocasião, estabeleceu um prazo razoável de 18 meses para o Congresso

Nacional adotar as providências cabíveis. Entretanto, nos termos do próprio acórdão, aduziu

que dita estipulação não significava imposição de um prazo para a atuação legislativa, mas

apenas de fixação de um parâmetro temporal razoável para a elaboração da norma. Não se

trata, portanto, de imposição de um prazo peremptório ao Congresso, não havendo qualquer

sanção em caso de sua não observância.

Veja-se a ementa do acórdão, da relatoria do Ministro Gilmar Ferreira Mendes:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO.
INATIVIDADE DO LEGISLADOR QUANTO AO DEVER DE ELABORAR A
LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O § 40 DO ART. 18 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL NO 15/1996. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (...) 4.
Ação julgada procedente para declarar o estado de mora em que se encontra o
Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável de 18 (dezoito) meses, adote
ele todas as providências legislativas necessárias ao cumprimento do dever
constitucional imposto pelo art. 18, § 4°, da Constituição, devendo ser
contempladas as situações imperfeitas decorrentes do estado de
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inconstitucionalidade gerado pela omissão. Não se trata de impor um prazo para a
atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro
temporal razoável, tendo em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal
nas ADI nOs 2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais que criam
municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo, até que a lei
complementar federal seja promulgada contemplando as realidades desses
municípios (ADI 3682!MT, relator Min. Gilmar Ferreira Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em 09/05/2007).

Quanto aos efeitos da decisão em mandado de injunção, serão estes abordados em

outro momento, tendo em vista as diversas teorias acerca do assunto. O que logo se adianta,

entretanto, é que se adota, na presente monografia, o posicionamento de que a decisão

proferida em mandado de injunção não se restringe a apenas notificar o Poder competente

para a elaboração da norma integradora.

Finalmente, no que tange a aspectos processuais, de competência e legitimidade, o

mandado de injunção e a ADI por omissão diferenciam-se tendo em vista que enquanto esta

somente pode ser proposta pelos legitimados do artigo 103 da CF (Presidente da República;

Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa de Assembléia Legislativa

ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; Governador de Estado ou do Distrito Federal;

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

partido político com representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou entidade

de classe de âmbito nacional) e seu julgamento é da competência privativa do Supremo

Tribunal Federal; aquele deve ser processado e julgado, dependendo do caso, ou no Supremo

Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Eleitoral, com

recurso para o Superior Tribunal Eleitoral, se denegatória a decisão, e pode ser impetrado por

qualquer pessoa fisica ou jurídica que esteja sendo impedida de exercer determinado direito

constitucional por falta de norma integradora.

3.4 Autoaplicabilidade da norma consagradora do mandado de injunção

No estudo do mandado de injunção, é interessante perceber todas as dificuldades

enfrentadas, ao longo desses mais de vinte anos de vigência da Constituição de 1988, para se

compreender o instituto como um meio eficaz e importante de concretização de direitos

constitucionais.
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A resistência ao mandado de injunção, conforme vem se buscando apontar aqui,

passa pelo âmbito de abrangência do objeto por ele tutelado, pelos efeitos da decisão

prol atada ao final do processo e ainda por outros aspectos que ainda serão analisados.

Diante desse quadro, como uma das maiores negações ao instituto, tem-se o

entendimento já defendido no passado de que a norma que o consagra, prevista no artigo 5°,

LXXI, CF, não seria autoaplicável, dependendo de uma lei integrativa para que pudesse gerar

efeitos jurídicos no sentido positivo.

Tal posicionamento, caso tivesse prevalecido, terminaria por inutilizar a ação

constitucional criada pelo constituinte de 1988. Afinal, se a finalidade do mandado de

injunção é exatamente reclamar a efetivação imediata de direitos constitucionais que estejam

sendo obstados por omissão legislativa na sua regulamentação, como exigir que o próprio

instituto necessitasse de uma lei integradora para que pudesse ser utilizado?

Dita lei integradora dificilmente viria a ser elaborada, como, de fato, ainda não o

foi, de modo que ficariam sem efetividade tanto o próprio instituto como diversos direitos

constitucionais que necessitam de integração.

A doutrina, entretanto, rechaçou dito posicionamento, reconhecendo a

autoaplicabilidade da norma do inciso LXXI do artigo 5° da Constituição, com fundamento no

fato de que, sendo o mandado de injunção uma garantia fundamental, haveria a incidência do

parágrafo primeiro do artigo 5° ("As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais

têm aplicação imediata").

O Supremo Tribunal Federal também assentou entendimento na mesma linha. A

questão foi discutida na apreciação do MI 107/DF, no qual se entendeu que o mandado de

injunção é sim consagrado por norma autoaplicável. No voto do Ministro-relator Moreira

Alves, o qual foi seguido por unanimidade, afirmou-se o seguinte:

(...) a não-auto-aplicabilidade ocorre, não apenas quando a regulamentação da
norma constitucional é prevista nela mesma de modo expresso, mas também
quando é impossível auto-aplicá-Ia, por não se constituir, por si mesma, um todo
completo. (...) Como o inciso LXXI do artigo 5° da Constituição não é expresso
quanto à necessidade de regulamentação do mandado de injunção, a questão
relativa à auto-aplicabilidade vai depender, apenas, de verificação de se constituir
ela, ou não, por si só, um todo capaz de ser aplicado de imediato, sem necessidade
de suplementação de lei ordinária. Para essa verificação, é indispensável que se
determine, inicialmente, sua natureza jurídica em face, exclusivamente, dos textos
o tirucionais que se referem ao mandado de injunção, certo como é que a

I gisla ão infraconstitucional que vier a ser editada com relação a ele terá de
onformar- e, sob pena de inconstitucionalidade, com a natureza jurídica que lhe

deu o exto constitucional. Afasta-se, assim, de logo, a possibilidade - que
acarre logicamente, a não-auto-executoriedade do mandado de injunção - de a
lei . titucional dar-lhe a natureza jurídica que entender mais conveniente.
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(...) Portanto, em face dos textos da Constituição Federal relativos ao mandado de
injunção, é ele ação outorgada ao titular de direito, garantia ou prerrogativa a que
alude o artigo 5°, LXXI, dos quais o exercício está inviabilizado pela falta de norma
regulamentadora, e ação que visa a obter do Poder Judiciário a declaração de
inconstitucionalidade dessa omissão se estiver caracterizada a mora em
regulamentar por parte do Poder, órgão, entidade ou autoridade de que ela dependa,
com a frnalidade de que se lhe dê ciência dessa declaração, para que adote as
providências necessárias, à semelhança do que ocorre com a ação direta de
inconstitucionalidade por omissão (artigo 103, §2°, da Carta Magna), com a
determinação, se for o caso, da suspensão de processos judiciais ou administrativos
referidos no final do item anterior deste voto. Assim fixada a natureza jurídica
desse mandado, é ele, no âmbito da competência desta Corte - que está
devidamente definida pelo artigo 102, I, q - auto-executável, uma vez que, para ser
utilizado, não depende de norma jurídica que o regulamente, inclusive quanto ao
procedimento, aplicável que lhe é analogicamente o procedimento do mandado de
segurança, no que couber (MI-QO 107/DF, relator Min. Moreira Alves, Tribunal
Pleno, julgado em 23/1111989).

Entendeu, assim, o STF que o mandado de injunção encontra todo o arcabouço

jurídico necessário para sua utilização na própria Constituição, não necessitando, corno

condição de eficácia da norma que o consagra, de elaboração de lei integrativa. Diante da

ausência de lei própria para o mandado de injunção, deve-se recorrer analogicamente ao

procedimento do mandado de segurança, estabelecido na Lei 1.533/51, permitindo-se, com

isto, a utilização imediata da ação constitucional.

3.5 Aspectos processuais: legitimidade e competência

3.5.1 Legitimidade

Sobre a legitimidade para impetrar mandado de injunção, já se estabeleceu que a

detém qualquer pessoa fisica ou jurídica titular de direito, liberdade ou prerrogativa referidos

no artigo 5°, LXXI, CF, cujo exercício esteja sendo inviabilizado por urna omissão

inconsti tucional.

o que interessa abordar no momento é a admissibilidade ou não do mandado de

injunção coletivo no Direito brasileiro. O instituto seria cabível nos casos em que o direito a

ser tutelado pertence a toda urna categoria de pessoas. Nessas situações, ao invés de a lesão ao

direito em decorrência da omissão dar ensejo a diversas ações individuais, bastaria a

impetração de um única ação: um mandado de injunção coletivo.
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Durante certo tempo, a doutrina e a jurisprudência resistiram à possibilidade de

interposição de mandado de injunção coletivo, sob o argumento de que não havia previsão do

instituto no ordenamento brasileiro, tendo em vista que a Constituição a ele não se referiu,

como, ao contrário, fez com o mandado de segurança coletivo, expresso no artigo 5°, LXX.

O Supremo Tribunal Federal, entretanto, pacificou o entendimento no sentido da

admissibilidade, por aplicação analógica do artigo 5°, LXX, CF, podendo o mandado de

injunção coletivo ser impetrado, assim como o mandado de segurança coletivo, por partido

político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classes

ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa

de seus membros e associados. É o que se verifica no acórdão prolatado nos autos do MI

102/PE, a seguir transcrito:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNçÃO COLETIVO.
SINDICATO: LEGITIMIDADE ATIVA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS: C.F.,
art. 7°, XI. I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite legitimidade
ativa ad causam aos sindicatos para a instauração, em favor de seus membros ou
associados, do mandado de injunção coletivo. 11. - Precedentes: MMII 20, 73, 342,
361 e 363. III. - Participação nos lucros da empresa: C.F., art .7°, XI: mandado de
injunção prejudicado em face da superveniência de medida provisória disciplinando
o art. 7°, XI, da C.F (MI 102/PE, relatar Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
julgado em 12/02/1998).

Em relação à legitimidade passiva, também já foi exposto que o entendimento

prevalecente é o de que somente pode ocupar o polo passivo da ação o Poder, órgão, entidade

ou autoridade que tem o dever de regulamentar a norma constitucional. Não cabe falar de

mandado de injunção contra o particular que deve observar aquele direito, como, por

exemplo, o empregador no que toca ao direito do trabalhador de participação nos lucros da

empresa (art. 7°, XI, CF).

Tampouco se vem admitindo litisconsórcio passivo entre o órgão competente para

editar a norma e o particular que arcará com as consequências da decisão proferida.

Importa destacar, entretanto, que este posicionamento é fruto de uma interpretação

que, por muito tempo, foi dada ao mandado de injunção, qual seja: a de que a decisão nele

proferida tem natureza declaratória. O Poder Judiciário deveria, por esse entendimento, se

limitar a reconhecer a mora e a notificar o órgão omisso para que elaborasse a norma.

Ocorre que a doutrina e a jurisprudência parecem vir buscando dar um outro

sentido, mais efetivo e relevante, à ação constitucional em apreço, considerando que sua

função não é apenas a de dar ciência ao órgão de algo que já é de seu conhecimento, isto é:

que não editou uma norma a cuja elaboração estava obrigado por imposição constitucional. O
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mandado de injunção, em realidade, objetiva o suprimento imediato pelo Judiciário da falta da

referida norma.

Dando ao mandado de injunção esse último sentido, alguns doutrinadores

apontam para a necessidade de existência de litisconsórcio passivo entre o Poder Público e o

particular que sofrerá as consequências da decisão proferida. É o que ensina o autor Rodrigo

Reis Mazzei (2008, p. 249):

Se aplicada a teoria da resolutividade, entretanto, a formação do pólo passivo será
diferente, pois, em tal situação, o Judiciário criará, para afastar a omissão
regulamentadora, norma (judicial) concreta em favor do impetrante, razão pela qual
será necessária a presença no pólo passivo da pessoa (privada ou pública) que irá
sofrer com o resultado do mandado de injunção.

De fato, os efeitos de uma decisão judicial, em regra, somente podem gerar efeitos

para as pessoas que participaram do processo. A questão, entretanto, ainda não foi revista pelo

Supremo Tribunal Federal, permanecendo o entendimento de que o polo passivo do mandado

de injunção somente pode ser ocupado pelo Poder, órgão, entidade ou autoridade responsável

pela elaboração da norma regulamentadora.

3.5.2 Competência

Para proteção dos direitos e liberdades e das prerrogativas relativas à

nacionalidade, cidadania e soberania previstos na Constituição Federal, a competência para

apreciação e julgamento do mandado de injunção está distribuída entre o Supremo Tribunal

Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Eleitorais e o Tribunal

Superior Eleitoral.

O Supremo Tribunal Federal terá competência para julgar a ação, 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 dos Tribunais Superiores, ou do

próprio Supremo Tribunal Federal, consoante dispõe o artigo 102, I, q, CF, e, por via de

recurso, no caso de o mandado de injunção ter sido denegado em decisão proferida em única

instância pelos Tribunais Superiores, a teor do artigo 102, lI, a, CF.
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A competência será, por outro lado, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos

do artigo 105, I, h, CF, 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.

Já no âmbito da Justiça Eleitoral, a competência constitucional para

processamento e julgamento do mandado de injunção vem expressa no artigo 121, 4°, V da

Constituição, que preceitua ser competência do Tribunal Superior Eleitoral julgar em grau de

recurso mandado de injunção denegado por Tribunal Regional Eleitoral.

Por fim, deve ser destacado que é possível aos Estados-membros estabelecerem,

em suas constituições, competência para julgamento de mandado de injunção em vista de

direitos subjetivos elencados na constituição estadual. Essa autorização está inserida na regra

do artigo 125, § 1° da CF, que determina que a competência dos Tribunais estaduais seja

definida nas constituições dos Estados.

3.6 A proposta de Luís Roberto Barroso para o mandado de injunção

3.6.1 Sistematização das normas constitucionais por Luís Roberto Barroso

Ainda um pouco relacionada à questão da competência para apreciação de

mandado de injunção, não se pode deixar de registrar a proposta do doutrinador Luís Roberto

Barroso para esta ação constitucional.

Antes, porém, necessário tratar da sistematização das normas constitucionais feita

pelo autor, pois é esta que fundamenta sua sugestão para o mandado de injunção.

Em sua sistematização, buscando analisar a efetividade das normas

constitucionais, Luís Roberto Barroso ordena-as em função do conteúdo e finalidade

predominantes. Segundo ele, o objetivo com isso buscado é

reduzir a discricionariedade dos poderes públicos na aplicação da Lei Fundamental
e propiciar um critério mais científico à interpretação constitucional pelo Judiciário,
notadamente no que diz respeito aos comportamentos omissivos do Executivo e do
Legislativo (2006b, p. 89).
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o doutrinador distribui, então, as normas constitucionais. inicialmente, em três

espécies: normas constitucionais de organização; normas constitu ionai definidoras de

direito e normas constitucionais programáticas.

As normas de organização são as que traduzem os elemento organizacionais do

Estado, instituindo órgãos e entidades, conferindo competências e, ainda, determinando as

formas de exercício do poder político. Destinam-se, em geral, aos próprios Poderes do Estado

e seus agentes.

Tais normas sempre se fizeram presentes nas constituições, até mesmo antes das

primeiras constituições escritas, configurando o que a doutrina denomina de constituição na

acepção política.

Com as revoluções liberais americana e francesa um novo componente agregou-se

às constituições, passando estas a apresentar outros elementos, além dos já mencionados

organizatórios. Trata-se dos direitos fundamentais, que deram ensejo a uma outra categoria de

normas, intituladas por Luís Roberto Barroso de normas constitucionais definidoras de

direitos.

Na evolução histórica dos direitos fundamentais, podem ser identificadas,

segundo o autor, quatro espécies de tais direitos: os políticos, os individuais, os sociais e os

direitos difusos e coletivos.

Tais espécies ou gerações de direitos foram sendo reconhecidas como

fundamentais, isto é, como essenciats à realização do homem enquanto ser humano, em

momentos históricos diversos. Primeiro, na conjuntura das revoluções liberais, foram

reconhecidos os direitos políticos e individuais; posteriormente, no contexto pós-Primeira

Guerra Mundial, foram sendo reconhecidos os direitos sociais; e, por fim, já em um momento

histórico mais recente, de final do século XX, passaram a ser compreendidos como

fundamentais direitos difusos e coletivos.

Os direitos políticos atribuem aos indivíduos os direitos da nacionalidade,

integrando o indivíduo à comunhão nacional, e os de cidadania, conferindo capacidade

eleitoral e eletiva, observados determinados requisitos.

Os direitos individuais são os que conferem liberdades públicas, limitando a

atuação do poder público frente aos indivíduos. Tutelam direitos ligados aos valores da vida,

liberdade e propriedade, exigindo do Estado um dever de abstenção, para que seja assegurada

a autonomia dos indivíduos.

Luís Roberto Barroso destaca que os direitos políticos e os individuais não

enfrentam dificuldade para serem efetivados e aponta duas razões para isto:
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A primeira delas tem caráter ideológico. É que tais direitos cristalizavam as
diretrizes do liberalismo, que se impuseram sobre as forças da aristocracia e da
realeza, derrotadas no curso das revoluções burguesas. Constituíam, no seu
conjunto, o Direito dos vencedores, isto é, da burguesia. (...) A segunda razão é de
caráter operacional: esses direitos têm por conteúdo, normalmente uma abstenção,
um não jazer dos outros indivíduos e principalmente do Estado; sua realização,
assim, na generalidade dos casos, independe de ônus, de atividades matérias, além
de ter a seu favor a própria lei da inércia (2006b, p. 103).

Os direitos sociais, por outro lado, não têm, em geral, a mesma sorte que os

políticos e individuais, enfrentando dificuldades para serem efetivados. São direitos que

consagram o ser humano para além da perspectiva individual, considerando-o ser social.

Traduzem, assim, valores relacionados ao trabalho, à saúde, à educação, que por suas

características exigem uma prestação do Estado para sua efetivação.

As razões para a resistência à concretização de tais direitos são também de ordem

ideológica e operacional. Ideológica porque tais direitos traduzem uma ideologia social, de

busca de igualdade material entre os indivíduos, de melhoria das condições de vida, a qual

nem sempre é bem recepcionada pelos detentores de poder; e prática porque demandam

atuação positiva do Estado; a simples abstenção aqui não basta para assegurar tais direitos. E

é bem mais difícil exigir do Estado que aja do que que permaneça inerte.

Os direitos sociais, como já se mencionou, somente foram reconhecidos no

período pós-Primeira Guerra Mundial, especialmente a partir da Constituição mexicana, de

1917, e da de Weimar, de 1919.

Tais direitos podem investir o seu titular em três situações jurídicas diversas.

Podem gerar situações prontamente desfrutáveis; ensejar exigibilidade de prestações positivas

do Estado ou, por fim, contemplar interesses cuja realização depende da edição de norma

infraconstitucional integradora.

Na primeira situação, a relação jurídica do indivíduo com o Estado é semelhante à

existente em virtude de direitos individuais, ensejando para este apenas o dever de abstenção.

Como exemplo, o doutrinador cita o direito de greve, que gera para o Estado o dever de não

reprimir os que exercem tal direito.

Na segunda situação, é exigida atuação positiva do Estado, consistente na entrega

de um bem ou na satisfação de um interesse do titular do direito, como ocorre com o direito à

proteção da saúde.

Por fim, na terceira situação, em que o constituinte transfere para o legislador

ordinário a regulamentação do exercício do direito, "anteriormente ao desfrute do bem
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jurídico acenado constitucionalmente, surge um direito subjetivo diverso ao beneficiário da

norma: o de ver regulamentada, de forma adequada, a situação jurídica esboçada na Lei

Maior, exigível do Poder Legislativo" (BARROSO, 2006b, p. 113).

° que Luís Roberto Barroso quer, com isso, fixar é que, nessas situações, é a

própria Constituição que concede o direito, de modo que este já existe antes mesmo e

independente da lei integradora da norma que o consagra. Não é o legislador ordinário que

atribui tal direito. Este tem apenas o dever de regulamentar o exercício do direito.

No que conceme aos direitos difusos e coletivos, verifica-se que estes possuem

configuração mais recente. São direitos que se destinam ao próprio gênero humano e que, por

sua essência, não podem ser individualizados, de modo que a sua garantia a um indivíduo

implica na garantia a todos os demais, do mesmo modo que a lesão do direito de um membro

da coletividade implica na lesão de todos. Como exemplo tem-se o direito ao meio ambiente.

A última categoria de normas constitucionais, na sistematização de Luís Roberto

Barroso, é a de normas programáticas. São, para Barroso, normas que explicitam fins,

programas sociais a serem concretizados pelo Estado.

Aqui, entretanto, deve ser destacado que as normas programáticas para Barroso,

apesar da coincidência da terminologia, não possuem a mesma abrangência do que para José

Afonso da Silva, uma vez que não englobam os direitos sociais, que emanam de normas

definidoras de direitos.

As normas programáticas, ao contrário do que em um momento se pensou sobre

elas, possuem sim eficácia jurídica e força normativa. Não são apenas exortações aos Poderes

Públicos, mas, ao contrário, são imperativas e vinculantes.

Ocorre que referidas normas, apesar de indicarem os fins a serem perseguidos,

não apontam os meios como alcançá-los, deixando essa análise no âmbito de

discricionariedade do Estado. "Por tal razão, não chegam a conferir aos cidadãos uma

utilidade substancial, concreta, fruível positivamente e exigível quando negada" (BARROSO,

2006b, p. 116).

Porém isso não faz de tais normas preceitos sem juridicidade. Aliás, desde a sua

promulgação, produzem estas de imediato certos efeitos, em virtude de sua eficácia jurídica

negativa. São estes a revogação dos atos normativos anteriores que sejam com elas

incompatíveis e a imposição da observância de seus preceitos na elaboração de normas

futuras, sob pena de vício de inconstitucionalidade. Além disso, exigem que, quando estejam

em questão os interesses nela protegidos, toda e qualquer interpretação que se faça seja no

sentido por elas indicado.
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3.6.2 Normas definidoras de direitos e mandado de injunção

Retomando-se a análise das normas definidoras de direitos de Luís Roberto

Barroso, deve ser dito que, como nos ensina o doutrinador, tais nonnas consagram

verdadeiros direitos subjetivos, gerando para seus titulares situações prontamente

desfrutáveis, materializadas em prestações positivas ou negativas a serem exigi das do Estado

ou de outro destinatário da norma. Com isso, caso as prestações não forem satisfeitas, tais

direitos conferem, ainda, ao titular a possibilidade de postular o cumprimento em juízo.

E isso ocorre mesmo nos casos em que o constituinte atribuiu ao legislador

ordinário o dever de disciplinar o exercício do direito. Diante disso, considera Luís Roberto

Barroso que a efetividade dos direitos subjetivos constitucionais não deve precisar de um

instrumento como o mandado de injunção. Para ele, "surgido como uma idéia importante em

busca da efetividade, a verdade é que hoje o mandado de injunção, em qualquer de suas

versões, tomou-se, quando não um óbice, ao menos um complicador desnecessário à

realização dos direitos" (2006b, p. 264).

Entende o autor que, diante da falta de regulamentação do exercício de um direito,

muito mais simples e célere do que a necessidade de se ingressar com um mandado de

injunção nos Tribunais Superiores seria a possibilidade de se aforar uma ação ordinária para

proteção desse direito, por meio da qual o juiz natural do caso resolveria a lacuna legislativa

aplicando a regra do artigo 4° da Lei de Introdução ao Código Civil ("Quando a lei for

omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de

direito"). O fundamento da proposta, segundo o autor, é que

[...] toda norma constitucional é dotada de eficácia jurídica e deve ser ínterpretada e
aplicada em busca de sua máxima efetividade. Todos os juízes e Tribunais deve
pautar sua atividade por tais pressuposto. Basta, portanto, a explicitação de que toda
norma definidora de direito subjetivo constitucional tem aplicação direta e
imediata, cabendo ao juiz competente para a causa integrar a ordem jurídica,
quando isto seja indispensável ao exercício do direito. A rigor técnico, é o que já
vem expresso de longa data no artigo 4° da Lei de Introdução ao Código Civil [...]
(2006b, p. 264).

Propõe, então, Luís Roberto Barroso a edição de uma emenda constitucional

alterando a regra do § 1° do artigo 5° e revogando os dispositivos que se referem ao mandado

de injunção, todos da Constituição. A nova redação do § 1° do artigo 5° seria:
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Art. 5°. §1°. As normas definidoras de direitos subjetivos constitucionais têm
aplicação direta e imediata. Na falta de norma regulamentadora necessária ao seu
pleno exercício, formulará o juiz competente a regra que regerá o caso concreto
submetido a sua apreciação, com base na analogia, nos costumes e nos princípios
gerais do direito.

Para o autor, a difusão da competência para solucionar a lacuna por todos os

juízos e Tribunais do nosso Poder Judiciário facilitaria a efetivação dos direitos

constitucionais que ficam inviabilizados de serem exercidos por falta de norma

regulamentadora.
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4. DOS EFEITOS DA DECISÃO CONCESSIV A DE MANDADO DE INJUNÇÃO

o constituinte, ao prever o mandado de injunção, fez poucas referências à nova

garantia fundamental, estabelecendo tão-somente o objeto de sua proteção e a competência

para apreciação e julgamento. Em vista disso, os demais delineamentos do mandado de

injunção ficaram a cargo da interpretação doutrinária e jurisprudencial, fazendo com que

vários questionamentos em tomo de diversos aspectos do instituto fossem surgindo.

Muitas destas discussões já foram apresentadas neste estudo e agora se pretende

expor mais uma, sendo esta a que mais rende debate na doutrina e jurisprudência. Diz respeito

à finalidade do mandado de injunção. Afinal, para que serve esta ação constitucional? Como

pretende ela proteger os direitos, liberdades e prerrogativas que se inserem no seu âmbito de

tutela?

As tentativas de resposta a essa pergunta deram ensejo a três correntes quanto aos

efeitos da decisão concessiva de mandado de injunção, as quais serão a seguir analisadas.

4.1 Teorias sobre os efeitos da decisão concessiva de mandado de injunção

4.1.1 Teoria Não-concretista

Para os adeptos desta teoria, o Poder Judiciário, ao conceder o mandado de

injunção, deve se limitar a declarar a inconstitucionalidade e a notificar o órgão competente

pela elaboração da norma para que tome as providências cabíveis.

Verifica-se que, para os não-concretistas, deve haver uma identidade entre o

alcance do mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão,

servindo os dois institutos para a mesma finalidade. Em vista disso é que a doutrinadora

Regina Quaresma (1995, p. 51) prefere referir-se a esta corrente como teoria da

subsidiariedade, tendo em vista que, para a autora, o mandado de injunção seria, nestes

termos, subsidiário à ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
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Pelo entendimento dos não-concretistas, pode-se dizer que "há dois remédios para

que seja dada ciência ao órgão omisso do Poder Público, e nenhum para que se componha, em

via judicial, a violação do direito constitucional pleiteado" (BARROSO, 2006b, 258).

Esta posição sempre foi bastante criticada na doutrina, possuindo poucos adeptos.

Entre estes, entretanto, pode-se citar o autor Manoel Gonçalves Ferreira Filho (apud

Machado, 1999, p. 108), para quem a concessão de mandado de injunção "não importa no

estabelecimento pelo órgão jurisdicional de norma regulamentadora necessária à viabilização

do direito", pois a edição de norma regulamentadora pelo Judiciário não encontra guarida em

nossa sistemática constitucional por ofender o princípio da separação dos poderes, o qual

integra o "cerne imutável da Constituição". Desse modo, a finalidade máxima que se pode

atribuir ao mandado de injunção é a de mero notificador do órgão omisso.

Ocorre que restringir a finalidade do mandado de injunção dessa forma é esvaziar

a utilidade da ação pensada pelo constituinte de 1988, perdendo esta, inclusive, o próprio

sentido de garantia fundamental de direitos constitucionais. De que adianta uma ação para

simplesmente notificar o órgão competente de que está ele, em razão de sua omissão,

inviabilizando direitos subjetivos constitucionais?

Isso porque pode o órgão competente, após a notificação, simplesmente persistir

inerte, em estado de inconstitucionalidade por omissão. E então, nesse caso, o titular do

direito continuará impedido de exercê-lo, e a vontade da Constituição, norma suprema do

ordenamento, permanecerá sendo desrespeitada.

O mandado de injunção tem de ser pensando como uma garantia processual que

busque efetivamente a tutela dos direitos sob sua proteção, o que não pode ser logrado se

servir ele apenas para dar ciência da omissão.

Em realidade, pensando-se como os não-concretistas, "o mandado de injunção

pouco tem de mandado - já que apenas cientifica - e menos ainda tem de injunção - pois, a

declaração que deveria ser injuntiva (concedendo a integração normativa), se limita a

certificar o estado de inércia do órgão responsável" (MAZZEI, 2008, p. 224).

4.1.2 Teoria Concretista Individual

A teoria concretista individual é a mais defendida doutrinariamente. Em seus

termos, a decisão concessiva do mandado de injunção deve ir além do que simplesmente
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declarar a mora legislativa e notificar o órgão omISSOpara a elaboração da norma; deve

efetivar o direito, viabilizando, no caso concreto, o exercício do direito, liberdade ou

prerrogativa que esteja sendo obstado. Assim, deve o Poder Judiciário solucionar a omissão,

estabelecendo as balizas para o exercício do direito.

Nas precisas lições de Calmon de Passos (apud PIOVESAN, 2003, p. 158),

adepto da teoria concretista, o mandado de injunção "não é remédio certificador de direito, e

sim de atuação de um direito já certificado". Assim, deve o Judiciário substituir-se ao

legislador faltante, mas limitado ao caso concreto.

Para esta teoria, o Judiciário irá, sim, editar norma, a qual, entretanto, não terá

caráter genérico, já que a elaboração de normas gerais e abstratas cabe ao Poder Legislativo.

Assim, o Judiciário criará norma para o caso concreto, atuando, portanto, em função que já

lhe é própria. Corno aponta Clémerson Merlin Clêve (apud PIOVESAN, 2003, p. 159),

A norma jurídica individual 'criada' pelo Judiciário não seria diferente das normas
jurídicas concretas veiculadas por qualquer decisão judicial. O papel do Judiciário,
então, não seria o de 'legislar', mas o de 'aplicar' o direito ao caso concreto,
revelando a normatividade já inscrita no dispositivo constitucional, e removendo
eventuais obstáculos à sua efetividade.

E essa criação judicial da norma será feita a partir da interpretação sistemática e

teleológica do ordenamento jurídico, recorrendo o juiz à analogia, aos princípios gerais de

Direito, aos costumes e à equidade, consoante preceitua o art. 4° da LICC.

A decisão concessiva do mandado de injunção tem, para essa corrente, tendo em

vista que preenche a lacuna no caso concreto, eficácia inter partes, tal corno é a regra das

sentenças judiciais.

Saliente-se que a decisão preenche a lacuna no caso concreto, o que significa dizer

que o mandado de injunção não serve para eliminação em definitivo de lacunas do

ordenamento, mas para o afastamento da lacuna em um determinado caso, com o fim de

possibilitar o exercício de direito subjetivo constitucional.

Algumas considerações interessantes ainda merecem ser feitas sobre esta teoria.

A primeira delas diz respeito a urna divergência doutrinária no que toca aos

limites da atuação do juiz na concessão do mandado de injunção. Para urna primeira posição,

defendida por Barbosa Moreira, entende-se que o próprio órgão competente para julgar o

mandado de injunção deve não só elaborar concretamente a norma, mas também resolver logo

a lide, prolatando decisão condenatória, constitutiva ou declaratória, a depender do pedido do

autor.
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Por outro lado, alguns doutrinadores, a exemplo de Calmon de Passos, preferem

seguir outra linha. Para eles, o mandado de injunção é uma ação incidental de controle de

constitucional idade, sendo necessária, assim, a existência de um outro processo anterior em

que se tenha pretendido o exercício de um direito subjetivo constitucional, o qual, entretanto,

se encontra obstado pela falta de norma regulamentadora. Calmon de Passos (apud MAZZEI,

2008, p. 226) afirma:

Afigura-se-nos, portanto, bem inspirada a solução dada pela Carta de 1988. Prevê,
ao lado da inconstitucionalidade por omissão oponível em termos de direito
objetivo, mediante ação direta de inconstitucionalidade (art. 103, §2°, da CF), um
remédio para tutela do direito subjetivo frustrado em seu exercício em virtude de
inconstitucionalidade por omissão. Desaconselhável, porque praticamente
desastroso, admitir-se o controle difuso na espécie, centralizou-se o controle da
inconstitucionalidade por omissão, dando-se a ele a feição de ação, em lugar de
formalizá-l o como recurso extraordinário, como previsto para o controle da
inconstitucionalidade tradicional. Mas ação que não tem por objeto a composição da
lide em que se insere a questão de inconstitucionalidade por omissão, sim única e
exclusivamente a definição da norma regulamentadora, pelo que se impõe, com
precedência, para admissibilidade da injunção, ter-se obtido a certificação da
existência, no caso concreto, do direito constitucional cujo exercício se pretende
assegurar mediante a propositura do mandado de injunção.

No presente estudo, firma-se posicionamento alinhado ao pensamento de Barbosa

Moreira, no sentido de que, em um mesmo processo, deve-se elaborar a norma integradora e

resolver a lide definitivamente, tendo em vista que se permite, com isso, simplificar o acesso à

efetividade dos direitos subjetivos constitucionais. Parece que a exigência de outro processo,

com toda a complexidade que lhe é envolvente, pode significar um entrave à concretização

dos direitos constitucionais.

A outra consideração a ser feita diz respeito a uma vertente surgida entre a teoria

concretista individual e a teoria não-concretista. Seria, dessa forma, uma posição

intermediária ou mista.

Segundo esta, o órgão competente para julgamento do mandado de injunção deve,

antes de elaborar a norma no caso concreto, notificar o órgão incumbido constitucionalmente

da edição da norma regulamentadora para que o faça dentro de um prazo razoável. Somente

depois de decorrido in albis referido prazo é que, então, o órgão jurisdicional efetivará, no

caso concreto, o direito, fixando as condições para o seu exercício.

4.1.3 Teoria Concretista Geral
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A terceira e última corrente encontra-se no outro extremo, oposto à teoria não-

concretista. Entende que o Poder Judiciário deve, em sede de mandado de injunção, editar

norma de caráter geral, com eficácia erga omnes. A decisão concessiva da injunção deve, para

esta posição, atingir todos que estejam impedidos de exercer o direito, liberdade ou

prerrogativa em virtude da falta de norma regulamentadora, mesmo os que não participaram

do processo.

O doutrinador Vicente Greco Filho, embora defenda que a atuação do Judiciário

deva passar primeiro pela fixação de um prazo para que o órgão competente elabore a norma

faltante, parece aderir a esta corrente, ao menos em relação aos mandados de injunção de

competência do Supremo Tribunal Federal. Para ele, se, em vista da não elaboração da norma

no prazo fixado, for necessário que o Judiciário elabore a norma, esta deverá ter caráter geral

e não individual, devendo atingir todos que se encontrem na mesma situação. Explica o autor

as suas razões:

o mandado de injunção, quando a falta de norma regulamentadora for do Presidente
da República, da Câmara, do Senado ou do Congresso, é de competência originária
do Supremo Tribunal Federal. Ora, este tribunal, com função de guardião da
Constituição, não poderá, individualmente a cada brasileiro, atribuir direitos
trabalhistas, sociais, ou mesmo ligados à cidadania. Seria inviável pensar-se em
milhões de mandados de injunção perante o Supremo Tribunal Federal, um para
cada cidadão. Sua função, consequentemente, inclusive para fins de uniformização,
deverá ser genérica, de modo a atingir aqueles que estejam na situação trazida ao
conhecimento do tribunal pelo primeiro, e que deverá ser o único, mandado de
injunção sobre o tema colocado (1989, p. 182).

A teoria concretista geral é concebida com reservas pela doutrina brasileira, tendo

em vista determinar que o Judiciário substitua em todos os termos o Legislativo, exercendo

função que não lhe é típica. Assim, pode-se entender que a atuação do Judiciário na forma da

teoria concretista geral termina por ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

Outro argumento contrário à presente corrente é o de que o mandado de injunção

é garantia fundamental que se presta à tutela de direito subjetivo, sendo inclusive isso que o

difere da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Não visa o mandado, ao menos

precipuamente, à defesa da ordem jurídica considerada em abstrato. Sendo assim, a decisão

que concede a injunção não deve ter caráter geral, como o têm, por exemplo, as decisões

proferidas em controle de constitucionalidade abstrato, mas deve, ao contrário, produzir

eficácia inter partes.



4.2 Teoria Concretista e a atual concepção do Princípio paração dos Poderes

Consoante já foi destacado, o principal argumen o contrário à teoria concretista é

a de que a atuação do Poder Judiciário nos termos por ela defendidos violaria o Princípio da

Separação dos Poderes.

Diante de tal argumento, necessário que se anali e a conceituação, bem como a

evolução histórica da compreensão deste postulado.

A conceituação do Princípio da Separação dos Poderes é atribuída ao teórico

francês Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis. Entretanto, embora Montesquieu seja

considerado o teórico que sistematizou referido princípio, é certo que antes dele outros

teóricos trataram do tema.

Segundo o doutrinador Dalmo de Abreu Dallari (2000, p. 216) o princípio em

referência remonta a Aristóteles que, em seu livro A Política, afirmava ser injusto e perigoso

atribuir-se a um só indivíduo o exercício do poder.

A célebre conceituação do princípio incorporada ao constitucionalismo.

entretanto, foi a do filósofo francês Montesquieu. Este concebeu a existência de três poder !

aos quais incumbiriam funções diversas. Seriam estes o Legislativo, encarregado de elaborar

as leis, o Executivo, que se ocuparia da paz e da guerra, da segurança, e o Judiciário,

incumbido de punir os crimes e julgar os dissídios da ordem civil.

Para Montesquieu, o imperativo da tripartição do poder encontrava-se na

necessidade de limitação do poder do Estado, tendo em vista que a concentração das funçõ

em um só órgão levaria certamente ao despotismo. A separação permitiria que um poder

detivesse o outro, evitando a prática de abusos pelo Estado.

Surge a teoria de Montesquieu como uma reação às monarquias absolutistas que

imperavam no século XVI e XVII, sendo manifestação do pensamento liberal que ao final se

sobrepôs com as revoluções burguesas do século XVIII.

Analisando-se a concepção clássica do postulado da separação dos poderes, deve-

se, portanto, ter sempre em vista que esta se encontra umbilicalmente ligada à doutrina liberal,

em que a liberdade individual havia sido elevada à máxima potência dos valores. A

consagração da separação dos poderes insere-se em um ambiente de proteção dos direitos e

liberdades individuais contra as incursões abusivas do Estado, o qual, aliás, deveria intervir

apenas minimamente na esfera social.
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Ocorre que a evolução do modelo estatal para o Estado Social não mais justifica a

compreensão do princípio em seus termos clássicos nem tampouco a sua elevação a um

dogma inquestionável.

Hoje o Estado é chamado a atuar cada vez mais, principalmente em razão do

reconhecimento dos direitos sociais que exigem prestação positiva do Estado. Esse novo

contexto faz com que não mais seja possível essa limitação absoluta da atuação dos poderes

estatais, os quais não podem ser vistos como poderes estanques e completamente dissociados

uns dos outros. Deve haver, em realidade, ao contrário dessa separação absoluta, cooperação,

harmonização entre os poderes no sentido da efetivação de direitos.

Assim é que a concepção clássica da separação dos poderes estatais precisa ser

superada, evitando-se, como alerta o doutrinador Paulo Bonavides, que seja este postulado

a contradição dos direitos sociais, a cuja concretização se opõe, de certo modo,
como técnica dificultosa e obstrucionista, autêntico tropeço, de que inteligentemente
se poderiam socorrer os conservadores mais perspicazes e renitentes da burguesia,
aqueles que ainda supõe possível tolher e retardar o progresso das instituições no
rumo da social-democracia (2007, p. 64).

Nessa conjuntura, é que a função do Judiciário não pode ser mais vista nos termos

colocados por Montesquieu, para quem os juízes não seriam mais do que a "boca que

pronuncia as sentenças da lei, seres inanimados que não podem moderar nem sua força, nem

seu rigor" (apud TAVARES, 2006, p. 1011). O juiz não apenas declara a lei; exerce ele

atividade criativa de, dentro dos limites e possibilidades do ordenamento jurídico, criar

Direito no caso concreto.

No que toca particularmente ao mandado de injunção, a teoria concretista insere-

se exatamente nesse contexto de necessidade de revisitação do Princípio da Separação dos

Poderes, devendo ser entendido que o Judiciário deve sim, na busca da concretização dos

direitos fundamentais, regulamentar o direito constitucional cujo exercício vem sendo

inviabilizado pela falta da norma.

Mesmo porque, conforme já se ressaltou, o Poder Judiciário, no caso, não usurpa

a função legislativa, agindo, em realidade, em sua função típica de permitir a satisfação do

direito. Como já afirmou o hoje Ministro Eros Roberto Grau,

o que se sustenta - e, no caso, sob o mando do princípio da supremacia da
Constituição - é meramente cumprir ao Judiciário assegurar a pronta exeqüibilidade
de direito ou garantia constitucional imediatamente aplicável, dever que se lhe
impõe e mercê do qual lhe é atribuído o poder, na autorização que para tanto recebe
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de, em cada decisão que a esse respeito tomar, produzir Direito (apud PIOVESAN,
2003, p. 170).

Concluindo-se a abordagem sobre a necessidade de atualização do Princípio da

Separação dos Poderes, merecem ser destacados os precisos ensinamentos de Nagibe de Melo

Jorge Neto, que defende uma atuação mais ativa do Judiciário que permita a efetivação dos

direitos fundamentais. Eis as lições do autor:

( ...) a separação dos poderes deve passar por uma releitura para que não continue a
servir como instrumento de garantia daqueles que detém e exercem o poder em
detrimento daqueles a quem o Estado concede apenas direitos inscritos em frias
folhas de papel. Direitos precisam ser garantidos (2008, p. 59).

4.3 Evolução da compreensão do instituto do Mandado de Injunção no Supremo
Tribunal Federal

Como última questão a ser considerada na presente monografia, buscar-se-á

abordar o histórico do mandado de injunção na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

durante esses pouco mais de vinte anos de existência do instituto.

Consoante já se expôs em outro momento, o leading case em matéria de

mandados de injunção no Supremo foi o MI n° 107-3, de relatoria do Ministro Moreira Alves,

julgado em 1990.

Este mandado foi impetrado por Oficial do Exército brasileiro contra o Presidente

da República, tendo em vista a omissão deste em encaminhar projeto de lei ao Congresso para

regulamentação do artigo 42, §9° da Constituição, referente à duração de serviços

temporários.

Neste caso, algumas relevantes questões sobre a nova ação constitucional foram

discutidas, a exemplo da autoaplicabilidade da norma que a consagra, da legitimidade passiva

para sua impetração e de seu objeto.

Ademais, foram exaustivamente apreciadas, no voto do relator, as três correntes

referentes à finalidade do mandado de injunção, defendendo-se ao final a adoção da corrente

não-concretista, Eis o que concluiu o Ministro Moreira Alves:

o mandado de injunção é ação outorgada a titular de direito, garantia ou
prerrogativa dos quais o exercício está inviabilizado pela falta de norma
regulamentadora; é ação que visa obter do Poder Judiciário a declaração de
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inconstitucionalidade desta omissão se estiver caracterizada a mora em regulamentar
por parte do Poder, órgão, entidade ou autoridade de que ela dependa, com a
finalidade de que se lhe dê ciência dessa declaração, para que adote as providências
necessárias, à semelhança do que ocorre com a ação direta de inconstitucionalidade
por omissão (art. 103, §2°, da Carta Magna) [...].

Este posicionamento foi o seguido pelo Supremo nos primeiros mandados de

injunção, a despeito da consideração quase majoritária da doutrina de que se deveria dar à

ação constitucional uma utilidade mais concretista, que permitisse a imediata efetivação do

direito subjetivo constitucional. É o que se pode verificar dos acórdãos a seguir colacionados:

MANDADO DE INJUNÇÃO. NATUREZA. O MANDADO DE INJUNÇÃO NEM
AUTORIZA O JUDICIARIO A SUPRIR A OMISSAO LEGISLATIVA OU
REGULAMENTAR, EDITANDO O ATO NORMATIVO OMITIDO, NEM,
MENOS AINDA, LHE PERMITE ORDENAR, DE IMEDIATO, ATO
CONCRETO DE SATISFAÇÃO DO DIREITO RECLAMADO: MAS, NO
PEDIDO, POSTO QUE DE ATENDIMENTO IMPOSSIVEL, PARA QUE O
TRIBUNAL O FAÇA, SE CONTEMO PEDIDO DE ATENDIMENTO POSSIVEL
PARA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA OMISSAO
NORMATIVA, COM CIENCIA AO ÓRGÃO COMPETENTE PARA QUE A
SUPRA. CRÉDITOS JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA:
PAGAMENTO PARCELADO (ADCT, ART. 33): FACULDADE DO PODER
EXECUTIVO. O ART. 33 DO ADCT DE 1988 NÃO OUTORGOU DIREITO AO
CREDOR DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO PARCELADO NELE
PREVISTO, AO CONTRARIO, COMO FACULDADE DO PODER EXECUTIVO
COMPETENTE, EXTINTA COM O TRANSCURSO DO PRAZO
DECADENCIAL DE 180 DIAS SEM DECISÃO A RESPEITO; A OMISSAO
DELA, POR CONSEGUINTE, NÃO DA MARGEM A MANDADO DE
INJUNÇÃO (MI 168/ RS, relator Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado
em 21/03/1990).

MANDADO DE INJUNçÃO, DE INICIATIVA DE DEPUTADOS FEDERAIS
PELO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA QUE O SUPREMO TRIBUNAL
DETERMINE, EM SETENTA, O NUMERO DE REPRESENTANTES
DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, A CÂMARA DOS DEPUTADOS,
DIANTE DO VAZIO LEGISLATIVO, DECORRENTE DE NÃO TER SIDO
ELABORADA A LEI COMPLEMENTAR, PREVISTA NO ART. 45, PAR. l., DA
CONSTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS IMPETRANTES, COMO
CIDADAOS, TITULARES DE PRERROGATIVAS POLÍTICO-JURIDICAS QUE
SÃO INEQUIVOCAMENTE DIFUSAS, MAS POR SUA PROPRIA NATUREZA.
PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE, DENTRO DOS LIMITES DE PROVISAO
CONSTITUCIONALMENTE CABIVEL, PARA, RECONHECIDAS A OMISSAO
E A MORA APONTADAS, DAR CIENCIA DAS MESMAS AO CONGRESSO
NACIONAL, A FIM DE QUE SUPRA A OMISSAO. VOTOS VENCIDOS,
TANTO NO TOCANTE A PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE, COMO A
PROPOSITO DA EXTENSAO OU FINALIDADE DO DEFERIMENTO DA
MEDIDA (MI 219 / DF - relator Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, julgado em
22/08/1990).

Entretanto, desde então, a matéria já não era completamente pacificada no

Supremo, existindo alguns ministros que discordavam do posicionamento da Corte, filiando-
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se à teoria concretista. O Ministro Carlos Velloso, por exemplo, deixou registrado, no MI

176/PE, seu dissentimento quanto ao entendimento assentado:

Sei que esta Eg. Corte tem entendido que com o mandado de injunção obtém-se o
mesmo que se obtém através da ação direta de inconstitucionalidade. [...] Divirjo,
data venia, desse entendimento, entendimento que esvazia a nova garantia
constitucional.
[...] a ação direta de inconstitucionalidade tem por escopo a defesa da ordem
jurídica; já o mandado de injunção tem por finalidade proteger direito subjetivo
constitucional, direito individual ou prerrogativa inerente à nacionalidade, à
soberania e à cidadania. A ordem jurídica, objeto da ação direta, tem caráter
abstrato; a defesa de direito individual, entretanto, faz-se em concreto. E se o
constituinte simplesmente estabeleceu, no art. 103, parág. 2°, que, declarada a
inconstitucionalidade por omissão, seria apenas dada ciência ao órgão competente,
assim procedeu porque criou ele, na mesma carta, o instituto do mandado de
injunção que, em concreto, preencheria o vazio que resulta de decisão despida de
sanção, que é a decisão proferia na ação direta (art. 103, parág. 2°). O que acontece é
que o mandado de injunção complementa e completa a ação direta de
inconstitucionalidade por omissão.

Após essa primeira fase de compreensão do mandado de injunção como simples

notificador da omissão, o Supremo passou a modificar gradativamente a interpretação do

instituto, ampliando-lhe as possibilidades.

No mandado de injunção 283/DF, o Supremo Tribunal Federal deu considerável

passo no sentido da efetividade da nova ação constitucional, ao estabelecer um prazo para que

fosse purgada a mora legislativa. Assim, o STF não mais se limitou a notificar o órgão

competente para que tomasse as medidas cabíveis em prazo indeterminado.

Ademais, se a omissão não fosse sanada no prazo fixado, os impetrantes poderiam

ter assegurado o direito constitucional negligenciado. Veja-se a ementa da decisão:

Mandado de injunção: mora legislativa na edição da lei necessária ao gozo do direito
a reparação econômica contra a União, outorgado pelo art. 8., par. 3., ADCT:
deferimento parcial, com estabelecimento de prazo para a purgação da mora e, caso
subsista a lacuna, facultando o titular do direito obstado a obter, em juízo, contra a
União, sentença liquida de indenização por perdas e danos. 1. O STF admite - não
obstante a natureza mandamental do mandado de injunção (MI 107 - QO) - que, no
pedido constitutivo ou condenatório, formulado pelo impetrante, mas, de
atendimento impossível, se contem o pedido, de atendimento possível, de declaração
de inconstitucionalidade da omissão normativa, com ciência ao órgão competente
para que a supra (cf. Mandados de Injunção 168, 107 e 232). 2. A norma
constitucional invocada (ADCT, art. 8., par. 3. - "Aos cidadãos que foram impedidos
de exercer, na vida civil, atividade profissional especifica, em decorrência das
Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica n. S-50-GM5, de 19 de junho de
1964, e n. S-285-GM5 será concedida reparação econômica, na forma que dispuser
lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a
contar da promulgação da Constituição" - vencido o prazo nela previsto, legitima o
beneficiário da reparação mandada conceder a impetrar mandado de injunção, dada
a existência, no caso, de um direito subjetivo constitucional de exercício obstado
pela omissão legislativa denunciada. 3. Se o sujeito passivo do direito constitucional
obstado e a entidade estatal a qual igualmente se deva imputar a mora legislativa que
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obsta ao seu exercício, e dado ao Judiciário, ao deferir a injunção, somar, aos seus
efeitos mandamentais típicos, o provimento necessário a acautelar o interessado
contra a eventualidade de não se ultimar o processo legislativo, no prazo razoável
que fixar, de modo a facultar-lhe, quanto possível, a satisfação provisória do seu
direito. 4. Premissas, de que resultam, na espécie, o deferimento do mandado de
injunção para: a) declarar em mora o legislador com relação a ordem de legislar
contida no art. 8., par. 3., ADCT, comunicando-o ao Congresso Nacional e a
Presidência da Republica; 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 liquida de condenação a reparação constitucional devida, pelas perdas e
danos que se arbitrem; d) declarar que, prolatada a condenação, a superveniência de
lei não prejudicara a coisa julgada, que, entretanto, não impedira o impetrante de
obter os benefícios da lei posterior, nos pontos em que lhe for mais favorável
(MI283 / DF, relator Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em
20/03/1991 ).

Algumas considerações devem ser feitas sobre a decisão supramencionada. Em

primeiro, verifica-se que o Supremo parece ter abraçado, no caso, a teoria intermediária, na

medida em que, adotando o entendimento de que a sentença injuntiva tem caráter

mandamental e não constitutivo, em princípio, apenas notificou o órgão competente para a

elaboração da norma. Entretanto o Supremo foi além da notificação, considerando a

possibilidade de que o direito constitucional fosse concretizado pelo próprio Judiciário, se a

lacuna não fosse colmatada no prazo razoável fixado na decisão.

Outro ponto interessante é o de que o Supremo parece ter se filiado, em sua

decisão, à corrente encabeçada pelo doutrinador Calmon de Passos quanto à necessidade de

dois processos judiciais: um para solucionar a lacuna (mandado de injunção) e outro para

resolver definitivamente a lide (ação ordinária).

Pelas razões já expostas quando da análise das posições de Calmon de Passos e de

Barbosa Moreira, entende-se que a melhor solução seria que, em se adotando a posição de a

decisão injuncional produzir efeitos apenas inter partes, nos próprios autos do mandado de

injunção já fossem estabelecidos os limites de exercício do direito constitucional.

Por fim, o STF, nesse mandado de injunção, estabeleceu que a coisa julgada da

decisão concretizadora do direito não impediria que o titular deste fosse beneficiado pela

possível futura lei disciplinadora do artigo 8°, § 3° do ADCT. Pela decisão, com a qual se

concorda, a nova lei não ofenderia a coisa julgada, entretanto o titular do direito seria

beneficiado pelas determinações que lhe fossem mais favoráveis da lei.

Na mesma linha dessa decisão, o Supremo posicionou-se nos autos do MI n°

232/RJ, em que se discutia a necessidade de regulamentação da imunidade de entidades de
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assistência social no pagamento de contribuição para a seguridade social, referida no artigo

195, §7°, CF.

Interessante destacar no particular à dita imunidade que a própria Constituição, ao

dispor no artigo 59 do ADCT que os projetos de lei relativos à organização da seguridade

social teriam um ano, contado da promulgação da Constituição, para serem aprovados no

Congresso, fixou prazo para que o direito à imunidade fosse regulamentado. O Legislativo,

entretanto, no ano de 1991, ainda não tinha elaborado a norma, desrespeitando determinação

expressa da Lei Maior.

Nessa situação, como ensinam as lições da doutrinadora Flávia Piovesan, às quais

já se fez referência, não havia que se questionar, na aferição da mora legislativa, se tinha

havido prazo razoável para a feitura da lei. Aqui, a própria Constituição já havia determinado

dentro de quanto tempo a lei deveria ser elaborada.

A omissão inconstitucional estava, portanto, patente.

No julgamento deste mandado de 1njunção, o STF resolveu determinar prazo de

seis meses para que fossem adotadas as providências cabíveis pelo Legislativo, mas decidiu

que, caso o prazo vencesse sem que o Congresso tivesse elaborado a lei, o impetrante passaria

a gozar da mencionada imunidade. Eis a ementa do acórdão:

Mandado de injunção. - Legitimidade ativa da requerente para impetrar mandado de
injunção por falta de regulamentação do disposto no par. 7. do artigo 195 da
Constituição Federal. - Ocorrencia, no caso, em face do disposto no artigo 59 do
ADCT, de mora, por parte do Congresso, na regulamentação daquele preceito
constitucional. Mandado de injunção conhecido, em parte, e, nessa parte, deferido
para declarar-se o estado de mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim
de que, no prazo de seis meses, adote ele as providencias legislativas que se impoem
para o cumprimento da obrigação de legislar decorrente do artigo 195, par. 7., da
Constituição, sob pena de, vencido esse prazo sem que essa obrigação se cumpra,
passar o requerente a gozar da imunidade requerida (MI 232 / RJ relator Min.
Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 02/08/1991).

Outra decisão interessante do Supremo, que aponta para uma mudança de

posicionamento, foi proferida no MI n° 284/DF, que versava também sobre a indenização

referida no artigo 8°, parágrafo 3° do ADCT, tal como o MI 283/DF. Entendeu o Tribunal que,

diante da anterior notificação feita ao Congresso no MI 283/DF, não havia necessidade de

nova notificação, de modo que os impetrantes podiam de já pleitear a concretização de seu

direito no juízo ordinário.

MANDADO DE INJUNçÃO - NATUREZA JURÍDICA - FUNÇÃO
PROCESSUAL ADCT, ART. 8., PARAGRAFO 3. (PORTARIAS
RESERVADAS DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA) - A QUESTÃO DO
SIGILO - MORA INCONSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO -
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EXCLUSAO DA UNIÃO FEDERAL DA RELAÇÃO PROCESSUAL-
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - "WRIT" DEFERIDO. - 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 e imputavel a
omissão causalmente inviabilizadora do exercício de direito, liberdade e prerrogativa
de indole constitucional. No caso, "ex vi" do paragrafo 3. do art. 8. do Ato das
Disposições Constitucionais Transitorias, a inatividade inconstitucional e somente
atribuivel ao Congresso Nacional, a cuja iniciativa se reservou, com exclusividade, o
poder de instaurar o processo legislativo reclamado pela norma constitucional
transitoria. - Alguns dos muitos abusos cometidos pelo regime de exceção instituido
no Brasil em 1964 traduziram-se, dentre os varios atos de arbitrio puro que o
caracterizaram, na concepção e formulação teorica de um sistema claramente
inconvivente com a pratica das liberdades publicas. Esse sistema, fortemente
estimulado pelo "perigoso fascinio do absoluto" (Pe. JOSEPH COMBLIN, "A
Ideologia da Segurança Nacional - o Poder Militar da America Latina", p. 225, 3.
ed., 1980, trad. de A. Veiga Fialho, Civilização Brasileira), ao privilegiar e cultivar o
sigilo, transformando-o em "praxis" governamental institucionalizada, frontalmente
ofendeu o princípio democratico, pois, consoante adverte NORBERTO BOBBIO,
em lição magistral sobre o tema ("O Futuro da Democracia", 1986, Paz e Terra), não
há, nos modelos políticas que consagram a democracia, espaco possivel reservado
ao rnisterio. O novo estatuto político brasileiro - que rejeita o poder que oculta e não
tolera o poder que se oculta - consagrou a publicidade dos atos e das atividades
estatais como valor constitucionalmente assegurado, disciplinando-o, com expressa
ressalva para as situações de interesse público, entre os direitos e garantias
fundamentais. A Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e
coletivos (art. 5.), enunciou preceitos basicos, cuja compreensão e essencial a
caracterização da ordem democratica como um regime do poder visivel, ou, na lição
expressiva de BOBBIO, como "um modelo ideal do governo público em público". -
O novo "writ" constitucional, consagrado pelo art. 5., LXXI, da Carta Federal, não
se destina a constituir direito novo, nem a ensejar ao Poder Judiciario o anomalo
desempenho de funções normativas que lhe são institucionalmente estranhas. O
mandado de injunção não e o sucedaneo constitucional das funções político-juridicas
atribuidas aos órgãos estatais inadimplentes. Apropria excepcionalidade desse novo
instrumento juridico "impõe" ao Judiciario o dever de estrita observancia do
princípio constitucional da divisão funcional do poder. - Reconhecido o estado de
mora inconstitucional do Congresso Nacional - único destinatario do comando para
satisfazer, no caso, a prestação legislativa reclamada - e considerando que, embora
previamente cientificado no Mandado de Injunção n. 283, rel. Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, absteve-se de adimplir a obrigação que lhe foi constitucionalmente
imposta, torna-se "prescindivel nova comunicação a instituição parlamentar,
assegurando-se aos impetrantes, "desde logo", a possibilidade de ajuizarem,
"imediatamente", nos termos do direito comum ou ordinário, a ação de reparação de
natureza econômica instituida em seu favor pelo preceito transitorio (MI 284 / DF,
relator Min. Marco Aurélio, relator p/ Acórdão Min. Celso de Mello, Tribunal
Pleno, julgado em 22/11/1992).

Percebe-se, com os julgamentos supramencionados, que o Supremo Tribunal

Federal abandonou um pouco a idéia de que o mandado de injunção possuía a mesma

finalidade da ADI por omissão, ao passar a considerar que aquele pode sim ser real

instrumento de efetivação dos direitos constitucionais.

Na evolução da compreensão do instituto do mandado de injunção pelo STF,

chega-se ao ponto culminante dessa trajetória com as decisões proferidas nos mandados de
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injunção n° 670/ES, 708/DF e 712/P A, relativos ao direito de greve dos servidores públicos

(art. 37, VII, CF).

Analisando-se a jurisprudência do Supremo quanto ao direito de greve dos

servidores públicos, observa-se que, por longas datas, o Tribunal limitou-se a prol atar

decisões meramente declaratórias da mora legislativa, consoante se verifica no julgamento do

Mandado de Injunção n° 4851MT.

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR
PÚBLICO. ARTIGO 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE
DE INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA. OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL.
1. Servidor público. Exercício do direito público subjetivo de greve. Necessidade de
integralização da norma prevista no artigo 37, VII, da Constituição Federal,
mediante edição de lei complementar, para definir os termos e os limites do
exercício do direito de greve no serviço público. Precedentes. 2. Observância às
disposições da Lei 7.783/89, ante a ausência de lei complementar, para regular o
exercício do direito de greve dos serviços públicos. Aplicação dos métodos de
integração da norma, em face da lacuna legislativa. Impossibilidade. A hipótese não
é de existência de lei omissa, mas de ausência de norma reguladora específica.
Mandado de injunção conhecido em parte e, nessa parte, deferido, para declarar a
omissão legislativa (STF MI 4851MT, relator Min. Mauricio Corrêa, Tribunal Pleno,
julgado em 25/04/2002).

Após reiteradas decisões nesse sentido, que eram praticamente ineficazes, já que o

Congresso Nacional permanecia inerte em relação às notificações do Supremo, esta Corte

resolveu modificar consideravelmente seu posicionamento, deixando de lado a teoria não-

concretista para filiar-se à teoria concretista.

Verificou-se que a teoria não-concretista termina por frustrar as expectativas do

impetrante do mandado de injunção de lograr uma tutela efetiva de seu direito, de modo que

se fazia necessária a adoção de uma medida mais positiva pelo Tribunal. E foi o que se

procurou fazer nos mandados de injunção referidos, todos julgados em outubro de 2007.

Na ocasião, todos os ministros consideraram a necessidade de o Supremo estipular

os delineamentos do direito constitucional sob apreciação, ficando decidido que a lacuna

deveria ser suprida pela aplicação da Lei 7.783/89, provisoriamente, enquanto não for

elaborada a lei propriamente disciplinadora da greve no serviço público.

Nos julgamentos, surgiram, entretanto, duas posições quanto à amplitude dos

efeitos da concessão do mandado: uma encabeçada pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes no

sentido de ser conferido efeito erga omnes à decisão; e outra sugerida pelos ministros Ricardo

Lewandowisk, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, para quem a decisão deveria produzir

efeitos apenas inter partes. O Tribunal, pela maioria, decidiu nos termos da primeira posição,

atribuindo eficácia erga omnes ao decidido nos processos referidos. Veja-se a transcrição da
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ementa do mandado de injunção n" 708, da relataria do Ministro Gilmar _ endes, em que a

matéria restou assentada:

EMENTA: MANDADO DE INJUNçÃO. GARANTIA ruxn ..\.:fENTAL (CF,
ART. 5°, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SER lDORE PÚBLICOS
CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO 00 TEMA NA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . DEFINIÇÃO
DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CO Snn.;OO_ AL PARA
APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA
ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE,
NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AO DITAMES
DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDEXCIAL NA
INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE
GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60
(SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGI LE OBRE
A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNçÃO DEFERIDO PARA DETERl AR A
APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.70111988 E 7.783/1989. 1. AIS DE
EVOLUÇÃO ~ GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE
INJUNÇAO NA JURISPRUDENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(STF). 1.1. No julgamento do MI no 107/DF, ReI. Min. Moreira AIv . DJ
21.9.1990, o Plenário do STF consolidou entendimento que conferiu ao mandado de
injunção os seguintes elementos operacionais: i) os direitos constitucionalmente
garantidos por meio de mandado de injunção apresentam-se como direito à
expedição de um ato normativo, os quais, via de regra, não poderiam ser diretamente
satisfeitos por meio de provimento jurisdicional do STF; ii) a decisão judicial que
declara a existência de uma omissão inconstitucional constata, igualmente, a mora
do órgão ou poder legiferante, insta-o a editar a norma requerida; iii) a omissão
inconstitucional tanto pode referir-se a uma omissão total do legislador quanto a
uma omissão parcial; iv) a decisão proferida em sede do controle abstrato de normas
acerca da existência, ou não, de omissão é dotada de eficácia erga omnes, e não
apresenta diferença significativa em relação a atos decisórios proferidos no contexto
de mandado de injunção; iv) o STF possui competência constitucional para, na ação
de mandado de injunção, determinar a suspensão de processos administrativos ou
judiciais, com o intuito de assegurar ao interessado a possibilidade de ser
contemplado por norma mais benéfica, ou que lhe assegure o direito constitucional
invocado; v) por fim, esse plexo de poderes institucionais legitima que o STF
determine a edição de outras medidas que garantam a posição do impetrante até a
oportuna expedição de normas pelo legislador. 1.2. Apesar dos avanços
proporcionados por essa construção jurisprudencial inicial, o STF flexibilizou a
interpretação constitucional primeiramente fixada para conferir uma compreensão
mais abrangente à garantia fundamental do mandado de injunção. A partir de uma
série de precedentes, o Tribunal passou a admitir soluções "normativas" para a
decisão judicial como alternativa legítima de tornar a proteção judicial efetiva (CF,
art. 50, XXXV). Precedentes: MI no 283, ReI. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
14.11.1991; MI no 2321RJ, ReI. Min. Moreira Alves, DJ 27.3.1992; MI n° 284, ReI.
Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão Min. Celso de Mello, DJ 26.6.1992; MI no
543/DF, ReI. Min. Octavio Gallotti, DJ 24.5.2002; MI no 679/DF, ReI. Min. Celso
de Mello, DJ 17.12.2002; e MI no 562/DF, ReI. Min. Ellen Gracie, DJ 20.6.2003. 2.
O MANDADO DE INJUNçÃO E O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES
PÚBLICOS CIVIS NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 2.1. O tema da existência, ou
não, de omissão legislativa quanto à definição das possibilidades, condições e
limites para o exercício do direito de greve por servidores públicos civis já foi, por
diversas vezes, apreciado pelo STF. Em todas as oportunidades, esta Corte firmou o
entendimento de que o objeto do mandado de injunção cingir-se-ia à declaração da
existência, ou não, de mora legislativa para a edição de norma regulamentadora
específica. Precedentes: MI no 20/DF, ReI. Min. Celso de Mello, DJ 22.11.1996; MI
no 585/TO, ReI. Min. Ilmar Galvão, DJ 2.8.2002; e MI no 4851MT, ReI. Min.
Maurício Corrêa, DJ 23.8.2002. 2.2. Em alguns precedentes(em especial, no voto do
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Min. Carlos Velloso, proferido no julgamento do MI no 6311MS, Rei. Min. limar
Galvão, DJ 2.8.2002), aventou-se a possibilidade de aplicação aos servidores
públicos civis da lei que disciplina os movimentos grevistas no âmbito do setor
privado (Lei no 7.783/1989). [...] (MI708/DF, relator: Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007).

Na época de tais julgamentos, parecia, então, que o Supremo estaria adotando a

teoria concretista geral e que este seria o posicionamento a ser assentado. Entretanto,

posteriormente, em novo mandado de injunção submetido à apreciação do STP (MI n°

758/DF), este Tribunal decidiu de modo diferente, conferindo eficácia apenas inter partes à

sentença concessiva, com fundamento no fato de tratar-se o mandado de injunção de proces o

subjetivo. É o que se verifica da ementa a seguir colacionada:

MANDADO DE INJUNçÃO - NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI
do artigo 5° da C nstituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando
necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não
simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da
impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE
INJUNçÃO - DECISÃO - BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão
possui eficácia considerada a relação juridica nele revelada. APOSENTADORIA -
TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO
SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4°,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da
aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial,
daquela própria aos trabalhadores em geral- artigo 57, § 1°, da Lei n° 8.213/91 (STF
MI 758/DF, relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2008).

ão se pode, com isso, afirmar categoricamente que o STF passou a adotar a

teoria concretista geral ou a individual. Será necessário aguardar as próximas decisões desse

Tribunal para que ao final possa se verificar o posicionamento assentado. Aliás, é possível

mesmo que o Supremo termine por não adotar apenas uma única teoria, passando a acolher

uma ou outra casuisticamente, dependendo de qual das teorias for mais conveniente para a

solução do caso concreto.

Por enquanto, o que parece certo é que, independente da abrangência dos efeitos

da decisão, seja erga omnes ou inter partes, o Supremo Tribunal Federal, finalmente, deu um

giro considerável em sua jurisprudência, abandonando a teoria não-concretista, e conferindo

ao mandado de injunção a real possibilidade de ser um instrumento de efetivação de direitos

subjetivos constitucionais.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente estudo, após uma análise da doutrina e jurisprudência sobre

mandado de injunção, verifica-se ser esta garantia fundamental importante instrumento na

efetivação dos direitos constitucionais, bem como na proteção da supremacia e força

normativa da Constituição.

Ao lado da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, configura o

mandado de injunção mecanismo inédito em constituições brasileiras de controle de

inconstitucionalidades por omissão.

O constituinte de 1988 passou a reconhecer, pela primeira vez no ordenamento

brasileiro, que a inconstitucionalidade, comprome~dora da supremacia da Constituição, pode-

se dar não apenas por um comportamento ativo, mas também por uma omissão, que ocorre

quando os poderes públicos constituídos deixam de cumprir uma imposição imposta pela Lei

Maior. Estabeleceu, em vista disso, os mecanismos de controle dessa omissão

inconstitucional, que são o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por

omissão.

Ocorre que apesar de serem ambos instrumentos de controle de

constitucional idade, não se pode confundir a função da ADI por omissão com a do mandado

de injunção. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão busca a tutela do Direito em

tese, da ordem jurídica constitucional em si, ao passo que o mandado de injunção protege

direitos subjetivos constitucionais, impedindo que fiquem tais direitos relegados à condição

de letra morta, a esperar indefinidamente vontade política em disciplinar seu exercício para

que possam ser efetivados.

Não obstante a importância do novo instituto, previsto como garantia

fundamental, durante esses pouco mais de vinte anos de sua existência, sofreu o mandado de

injunção considerá el resistência, principalmente na jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal, no que conceme ao seu reconhecimento como verdadeiro instrumento de

concretização de direitos constitucionais.

Várias questões surgiram em tomo da ação constitucional, muitas delas inclusive

capazes de inviabilizar a própria utilidade da garantia, a exemplo do posicionamento

defendido, no passado, por alguns de que a norma que a consagra não seria autoaplicável.

A principal discussão, que até hoje rende debates, refere-se aos efeitos da decisão

concessiva de mandado de injunção. Seria ele instituto com finalidade apenas de notificar o

órgão competente para elaborar a norma de sua omissão ou teria ele a capacidade de permitir
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que o Judiciário regulamente o exercício do direito provisoriamente até que sobrevenha a

norma disciplinadora?

Conforme visto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi, por muito

tempo, contrária à posição de que o mandado de injunção teria a função de concretizar o

direito constitucional, decidindo em diversos casos que a sentença concessiva geraria apenas o

efeito de declarar a mora e de notificar o órgão omisso para que sanasse a lacuna. O

fundamento do Supremo era, dentre outros, o de que o disciplinamento do exercício do direito

pelo Judiciário configuraria ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ocorre que, pelas razões expostas neste trabalho, conclui-se que outro

posicionamento não se pode defender, com vistas a permitir a efetivação da própria garantia

fundamental e, principalmente, dos direitos a que-ela busca proteger, a não ser o de que o

mandado de injunção tem sim por finalidade a regulamentação do direito pelo Judiciário. E

isso não configura ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, ao menos não à

interpretação relativizada que se deve fazer hoje do postulado, a fim de adequá-lo à nova

realidade social do Estado.

Por fim, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados,

abandonou a posição não-concretista que vinha adotando, passando a considerar, seguindo o

pensamento majoritário da doutrina, que deve o Judiciário permitir a imediata efetivação dos

direitos constitucionais por meio de mandado de injunção.

A mudança de entendimento certamente configura um considerável passo no

sentido da busca pela concretização dos direitos constitucionais e, consequentemente, da

própria Constituição.
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