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Objetivo do curso: apresentar as formas de controle judicial de inconstitucionalidade 

por omissão previstas na Constituição de 1988 - o Mandado de Injunção (MI) e a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) -, suas semelhanças e diferenças; 

as principais classificações das omissões inconstitucionais (totais x parciais / relativas x 

absolutas); e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) quando da análise 

das omissões inconstitucionais.  

 

Carga Horária: 15 horas-aula.  

 

Datas: 13, 20 e 27 de maio, e 3 e 10 de junho. 

 

Horário: 18h00 às 21h00.  

 

Programa: serão realizados cinco encontros, conforme tópicos abaixo: 

 

 Aula 1 - O Mandado de Injunção 

A primeira aula tem por objetivo apresentar a finalidade do Mandado de 

Injunção, os pressupostos básicos para sua utilização e a competência para seu 

julgamento. Será analisada também a Lei do Mandado de Segurança (Lei nº. 

12.016/2009) e a sua aplicação ao Mandado de Injunção, bem como as regras 

de tramitação e julgamento já consolidadas na jurisprudência do STF sobre 

petição inicial, concessão de liminar, prioridade, notificação da autoridade 

omissa, participação do Ministério Público, recursos, honorários e 

descumprimento de sentença concessiva. Por fim, serão apresentados os efeitos 

das decisões em sede de Mandado de Injunção.        

 

 Aula 2 - A Ação Direita de Inconstitucionalidade por Omissão 

Na segunda aula serão apresentadas as principais características do Estado 

Constitucional de Direito, assim como os principais modelos de controle de 

constitucionalidade desenvolvidos para a garantia da supremacia da 

Constituição. Serão expostas, então, as ações de controle de constitucionalidade 



previstas na Constituição de 1988, com ênfase na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão. Ao final, serão apresentadas as diferenças 

entre o MI e a ADO.     

 

 Aula 3 - A omissão inconstitucional e eficácia das normas constitucionais e 

dos diretos fundamentais  

Na terceira aula será abordada a dificuldade de se garantir a eficácia das normas 

constitucionais e dos direitos fundamentais quando da omissão inconstitucional. 

Além da doutrina especializada, serão analisados acórdãos do STF em sede de 

MI e ADO.  

 

 Aula 4 - A omissão parcial ou relativa 

A quarta aula tem por finalidade analisar a atuação do MI e da ADO como 

instrumentos de solução de omissões legislativas inconstitucionais. Para tanto, 

serão apresentados o conceito de omissão inconstitucional e os diferentes tipos 

dessa omissão, com ênfase na chamada omissão parcial ou relativa. Por fim, 

serão analisados casos em que omissões inconstitucionais foram apreciadas pelo 

STF.  

   

 Aula 5 - Tendências  

A quinta aula tem por desígnio analisar o Projeto de Lei 6.128/2009, que 

tramita atualmente no Congresso Nacional com o objetivo de regulamentar o 

processamento e julgamento do MI, no âmbito do II Pacto Republicano de 

Estado. Por fim, será realizado um debate com os participantes sobre as 

tendências das ações voltadas ao controle judicial de inconstitucionalidades por 

omissão.  

 


