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 art. 5º, inciso LXXI da Constituição de 1988: 

 “Conceder-se-á mandado de injunção 
sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício 
dos direitos e liberdades constitucionais e 
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania”. 



CASO 1 – GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 



 Art. 37. A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:   

 [...] 
 VII - o direito de greve será exercido nos 

termos e nos limites definidos em lei 
específica;   



 Art. 9º É assegurado o direito de greve, 
competindo aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre os 
interesses que devam por meio dele 
defender. 

 § 1º - A lei definirá os serviços ou atividades 
essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade. 

 § 2º - Os abusos cometidos sujeitam os 
responsáveis às penas da lei. 



 EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 5º, LXXI DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONCESSÃO DE EFETIVIDADE À 
NORMA VEICULADA PELO ARTIGO 37, INCISO VII, DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE 
SINDICAL. GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL [ART. 9º DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 
7.783/89 À GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ QUE SOBREVENHA 
LEI REGULAMENTADORA. PARÂMETROS CONCERNENTES AO 
EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEFINIDOS POR ESTA CORTE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO 
PÚBLICO. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE 
ENTENDIMENTO ANTERIOR QUANTO À SUBSTÂNCIA DO 
MANDADO DE INJUNÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE SOCIAL. 
INSUBSSISTÊNCIA DO ARGUMENTO SEGUNDO O QUAL DAR-SE-IA 
OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES 
[ART. 2O DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL] E À SEPARAÇÃO DOS 
PODERES [art. 60, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. 
INCUMBE AO PODER JUDICIÁRIO PRODUZIR A NORMA SUFICIENTE 
PARA TORNAR VIÁVEL O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, CONSAGRADO NO ARTIGO 37, VII, DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL  (Decisão: 25/10/2007). 



 Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela 
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 
instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, 
sob a autoridade suprema do Presidente da 
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa 
de qualquer destes, da lei e da ordem. 

 [...]  

 § 3º Os membros das Forças Armadas são 
denominados militares, aplicando-se-lhes, além das 
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes 
disposições: 

 [...] 

 IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a 
greve; 



 Rcl 11246 AgR / BA - BAHIA  
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO   
 
EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de 
ataque específico aos fundamentos da decisão agravada. 
Reclamação como sucedâneo recursal. Direito 
de greve. Policial civil. Atividade análoga a de 
policial militar. Agravo regimental a que se nega provimento. 
1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque 
específico aos fundamentos da decisão impugnada (art. 317, 
RISTF). 2. Necessidade de aderência estrita do objeto do ato 
reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF 
para que seja admitido o manejo da reclamatória 
constitucional. 3. As atividades desenvolvidas 
pelas polícias civis são análogas, para efeito do exercício do 
direito de greve, às dos militares, em relação aos quais a 
Constituição expressamente proíbe a greve (art. 142, § 3º, 
IV). Precedente: Rcl nº 6.568/SP, Relator o Ministro Eros Grau, 
Tribunal Pleno, DJe de 25/9/09. 4. Agravo regimental não 
provido. (Decisão de 27/02/2014). 



CASO 2 – AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL 



 Art. 7º São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 

 [...] 

 XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de 
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei; 



 Ementa: Mandado de injunção. 2. Aviso prévio 
proporcional ao tempo de serviço. Art. 7º, XXI, da 
Constituição Federal. 3. Ausência de 
regulamentação. 4. Ação julgada procedente. 5. 
Indicação de adiamento com vistas a consolidar 
proposta conciliatória de concretização do direito 
ao aviso prévio proporcional. 6. Retomado o 
julgamento. 7. Advento da Lei 12.506/2011, que 
regulamentou o direito ao aviso prévio 
proporcional. 8. Aplicação judicial de parâmetros 
idênticos aos da referida legislação. 9. Autorização 
para que os ministros apliquem monocraticamente 
esse entendimento aos mandados de injunção 
pendentes de julgamento, desde que impetrados 
antes do advento da lei regulamentadora . 10. 
Mandado de injunção julgado procedente. (Decisão: 
16/05/2013). 



 Ementa: MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. AVISO-
PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. ART. 7º, XXI, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INTERESSE PROCESSUAL. 
AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 1. O direito ao aviso-prévio proporcional é 
assegurado a todos aqueles que impetraram mandado de 
injunção em data anterior à entrada em vigor da Lei 
12.506/2011, em 13/10/2011, de acordo com os critérios 
legais. Jurisprudência do Plenário: Mandados de Injunção 
943, 1010, 1074 e 1090. 2. O pagamento do aviso prévio em 
valor inferior ao que seria devido com a regulamentação do 
art. 7o, XXI, da Constituição, caracteriza a pretensão 
resistida. 3. Pessoa jurídica de direito privado, sem poderes 
para elaborar ou aprovar a norma regulamentadora do direito 
constitucional, não é legitimada passiva no mandado de 
injunção. Ilegitimidade do empregador do impetrante. 4. 
Agravo regimental parcialmente provido, para excluir a 
agravante do polo passivo. (Decisão: 29/05/2013). 



CASO 3 – APOSENTADORIA ESPECIAL 



 Art. 40. Aos servidores titulares de cargos 
efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente 
público, dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, observados critérios que preservem 
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto 
neste artigo.     

 [...] 
 § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios 

diferenciados para a concessão de aposentadoria 
aos abrangidos pelo regime de que trata este 
artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis 
complementares, os casos de servidores:  
 



 I portadores de deficiência (Lei Complementar 
142/2013). 

 II que exerçam atividades de risco; 

 III cujas atividades sejam exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física.  

 



 Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO NORMATIVA DA UNIÃO. 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CORRENTE NO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL PELO RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO LEGISLADOR NA 
CONCRETIZAÇÃO DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
APLICABILIDADE DO ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 ATÉ QUE 
SOBREVENHAM AS LEIS COMPLEMENTARES QUE REGULAMENTEM O CITADO 
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EFICÁCIA DO DIREITO ÀAPOSENTADORIA 
ESPECIAL QUE EXIGE REGULAMENTAÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR DE 
INICIATIVA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 1. A aposentadoria 
especial de servidor público cujas atividades sejam exercidas sob condições 
que prejudiquem a saúde ou a integridade física é assegurada mediante o 
preenchimento dos requisitos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, até 
que seja editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º, da 
Constituição Federal. Precedentes do STF: MI 721/DF, Rel. Min. Marco 
Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30/11/2007, MI 795/DF, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2009, e ARE 727.541-AgR/MS, Rel. Min. 
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 24/4/2013. 2. A competência concorrente 
para legislar sobre previdência dos servidores públicos não afasta a 
necessidade da edição de norma regulamentadora de caráter nacional, cuja 
competência é da União. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. 
(Decisão: 10/04/2014).  



 Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a 
carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme 
dispuser a lei.  

 § 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta 
Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por 
cento) do salário-de-benefício. 

 § 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a 
da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49. 

 § 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de 
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro 
Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem 
intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física, durante o período mínimo fixado. 

 § 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, 
exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou 
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, 
pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. 



 § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que 
sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à 
integridade física será somado, após a respectiva conversão ao 
tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios 
estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, 
para efeito de concessão de qualquer benefício. 

 § 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os 
recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 
22 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão 
acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a 
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a 
concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e 
cinco anos de contribuição, respectivamente. 

 § 7º  O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide 
exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às 
condições especiais referidas no caput. 

 § 8º  Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos 
termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou 
operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação 
referida no art. 58 desta Lei. 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm
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 Regulamenta o § 1o do art. 201 da Constituição 
Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa 
com deficiência segurada do Regime Geral de 
Previdência Social - RGPS. 

 



Controle de 

Constitucionali

dade 

Eficácia e 

aplicabilidade 

das normas 

constitucionais 

Direitos 

Fundamentais 



 Significa que... 
◦ As normas jurídicas se organizam em uma 

hierarquia, na qual a Constituição está no topo. 

◦ A Constituição é a fonte primária do sistema 
jurídico, sendo o parâmetro de coerência e coesão 
do ordenamento jurídico. 

 Em consequência... 
◦ A observância da Constituição se exige com mais 

intensidade. 

◦ Deve-se respeitar os preceitos de produção de 
normas contidos na Constituição. 

◦ As normas constitucionais não podem ser alteradas 
facilmente (rigidez). Algumas nem podem ser 
alteradas (cláusulas pétreas).  

 



 Concreto / via de exceção  origem norte-
americana. 

 Abstrato / via de ação  origem austríaca. 
◦ Misto / incidental.  

 Preventivo  origem francesa (Conselho 
Constitucional).  

 
 

 



 Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). 
◦ Regulada pela Lei n. 9.868/99. 

◦ Legitimados: Presidente da República, Mesa do 
Senado, Mesa da Câmara, Mesa da Assembleia, 
Governador, PGR, Conselho Federal da OAB, partido 
político com representação no Congresso Nacional, 
confederação sindical ou entidade de classe de 
âmbito nacional. 

◦ Inconstitucionalidade formal ou material, total ou 
parcial. 

 Ação Direita de Inconstitucionalidade por 
Omissão (ADO).  



 Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)  
 Arguição de Descumprimento de Preceito 

Constitucional (ADPF).  
◦ Ação residual. 
◦ Lei n. 9.882/99. 

 Súmula Vinculante + Reclamação 
◦ Lei n. 11.417/06. 
◦ Presidente da República; Mesa do Senado; Mesa da 

Câmara; PGR; Conselho Federal da OAB; Defensor 
Público-Geral da União; partido político com 
representação no Congresso Nacional; confederação 
sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; a 
Mesa de Assembleia; o Governador; os Tribunais 
Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados, os 
Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do 
Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os 
Tribunais Militares. 



 

 Art. 103. Podem propor a ação direta de 
inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: 

 [...] 

 § 2º - 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. 



 LEGITIMIDADE ATIVA: 
◦ Art. 12-A.  Podem propor a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão os legitimados à 
propositura da ação direta de inconstitucionalidade 
e da ação declaratória de constitucionalidade. 

 TIPO DE OMISSÃO: 
◦ Art. 12-B.  A petição indicará: I - a omissão 

inconstitucional total ou parcial quanto ao 
cumprimento de dever constitucional de legislar ou 
quanto à adoção de providência de índole 
administrativa;   



 DESISTÊNCIA: 
◦ Art. 12-D.  Proposta a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá 
desistência. 

 PROCESSAMENTO: 
◦ Art. 12-E.  Aplicam-se ao procedimento da ação direta 

de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, as 
disposições constantes da Seção I do Capítulo II desta 
Lei.  

◦ [...] 
◦ § 2o  O relator poderá solicitar a manifestação do 

Advogado-Geral da União, que deverá ser encaminhada 
no prazo de 15 (quinze) dias.   

◦ § 3o  O Procurador-Geral da República, nas ações em 
que não for autor, terá vista do processo, por 15 
(quinze) dias, após o decurso do prazo para 
informações.  



 LIMINAR: 
◦ Art. 12-F.  Em caso de excepcional urgência e 

relevância da matéria, o Tribunal, por decisão da 
maioria absoluta de seus membros, observado o 
disposto no art. 22, poderá conceder medida cautelar, 
após a audiência dos órgãos ou autoridades 
responsáveis pela omissão inconstitucional, que 
deverão pronunciar-se no prazo de 5 (cinco) dias. 



 LIMINAR 
 

◦ Apesar de prevista na legislação que regulamenta o 
instrumento, a jurisprudência do STF tende a 
restringi-la, "[...] tendo em vista que, no mérito, a 
decisão que declara a inconstitucionalidade por 
omissão autorizaria o Tribunal apenas a cientificar o 
órgão inadimplente para que este adotasse as 
providências necessárias à superação do estado de 
omissão inconstitucional", como destacam Meirelles, 
Wald e Mendes (2009, p. 458).  



 LIMINAR 
 

◦ ADO 20. Rel.: ministro Marco Aurélio. Decisão: 
02/12/2012. DJ: 10/12/2012: 

  

◦ 1. Esta ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão tem como objeto a ausência de 
regulamentação do disposto no inciso XIX do artigo 7° 
da Carta da República, segundo o qual a licença-
paternidade, nos termos fixados em lei, é direito social 
dos trabalhadores urbanos e rurais. A racionalidade 
própria ao Direito direciona no sentido de aguardar-se 
o julgamento definitivo. 



 LIMINAR 
◦ ADI 1439. Rel.: ministro Celso de Mello. Julgamento: 22/05/1996. 

DJ: 30/05/2003: 
 

◦ A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no 
sentido de proclamar incabível a medida liminar nos casos de 
ação direta de inconstitucionalidade por omissão (RTJ 133/569, 
Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADIn 267-DF, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO), eis que não se pode pretender que mero provimento 
cautelar antecipe efeitos positivos inalcançáveis pela própria 
decisão final emanada do STF. - A procedência da ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão, importando em 
reconhecimento judicial do estado de inércia do Poder Público, 
confere ao Supremo Tribunal Federal, unicamente, o poder de 
cientificar o legislador inadimplente, para que este adote as 
medidas necessárias à concretização do texto constitucional. - 
Não assiste ao Supremo Tribunal Federal, contudo, em face dos 
próprios limites fixados pela Carta Política em tema de 
inconstitucionalidade por omissão (CF, art. 103, § 2º), a 
prerrogativa de expedir provimentos normativos com o objetivo 
de suprir a inatividade do órgão legislativo inadimplente. 



 LIMINAR 
 

◦ Medida liminar concedida no âmbito da ADO 24/DF. 
(Rel.: ministro Dias Toffoli. Decisão: 01/07/13. DJ: 
31/07/2013). 
 

◦ Assim sendo, defiro em parte a medida cautelar 
pleiteada na presente ação, ad referendum do 
Plenário, para reconhecer o estado de mora do 
Congresso Nacional, a fim de que os requeridos, no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, adotem as 
providências legislativas necessárias ao 
cumprimento do dever constitucional imposto pelo 
art. 27 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de 
junho de 1998. (Subsídio Dep. Estadual) 



 DECISÃO  
◦ Art. 12-H.  Declarada a inconstitucionalidade por 

omissão, com observância do disposto no art. 22, será 
dada ciência ao Poder competente para a adoção das 
providências necessárias.  

◦ § 1o  Em caso de omissão imputável a órgão 
administrativo, as providências deverão ser adotadas 
no prazo de 30 (trinta) dias, ou em prazo razoável a 
ser estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo 
em vista as circunstâncias específicas do caso e o 
interesse público envolvido. 

 Crime de responsabilidade 

 Indenização  

  



 A interpretação do controle judicial da 
inconstitucionalidade por omissão tal como 
consagrado em modernas constituições pode 
induzir a um desvio de perspectiva, 
apresentando como efeito possível dessa 
fiscalização somente uma censura (com ou sem 
consignação de prazo para atuar) ao órgão 
omisso, e centrando assim o foco 
exclusivamente no sujeito responsável. Ora, 
importa fundamentalmente é suprir a lacuna 
inconstitucional, que constitui o objeto do 
controle (ROTHENBURG, 2005, p. 90). 
 



 A interpretação do controle judicial da 
inconstitucionalidade por omissão tal como 
consagrado em modernas constituições pode 
induzir a um desvio de perspectiva, 
apresentando como efeito possível dessa 
fiscalização somente uma censura (com ou sem 
consignação de prazo para atuar) ao órgão 
omisso, e centrando assim o foco 
exclusivamente no sujeito responsável. Ora, 
importa fundamentalmente é suprir a lacuna 
inconstitucional, que constitui o objeto do 
controle (ROTHENBURG, 2005, p. 90). 
 



 Falta de efetividade. 

 Descaso do legislativo?  



 Finalidade 

 Legitimidade Ativa 

 Competência 

 Pressupostos 

 Natureza das decisões 

 Efeitos da decisão 
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