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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”. 



 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;   



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; 

 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. 
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 7. No caso em exame, a Impetrante pretendeu comprovar a 
impossibilidade do exercício do seu direito à aposentaria especial com a 
transcrição de trecho da Instrução Normativa n. 1/2010/SPS/ MPS. 

 Contudo, a Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social n. 
1/2010/SPS/MPS “estabelece instruções para o reconhecimento do 
tempo de serviço público exercido sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física pelos regimes próprios de 
previdência social para fins de concessão de aposentadoria especial aos 
servidores públicos amparados por mandado de injunção” (grifos 
nossos). 

 Assim, a instrução normativa não se presta a comprovar que a ausência 
da norma regulamentadora do art. 40, § 4º, da Constituição da 
República estaria inviabilizando o exercício do direito à aposentadoria 
especial da Impetrante [...]. 

 8. Não se tem notícia neste mandado de injunção de que: a) a 
Impetrante cumpre os requisitos para a aposentadoria especial; e b) a 
Administração Pública tenha negado a concessão de sua aposentadoria 
com fundamento na omissão legislativa apontada. 

 Brasília, 26 de junho de 2012.  Ministra CÁRMEN LÚCIA. Relatora 



 APLICAM-SE AO SERVIDOR PÚBLICO, 
NO QUE COUBER, AS REGRAS DO 
REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL SOBRE APOSENTADORIA 

ESPECIAL DE QUE TRATA O ARTIGO 
40, § 4º, INCISO III DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ATÉ A 
EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR 

ESPECÍFICA (09/04/2014).  



Controle de 

Constitucionali

dade 

Eficácia e 

aplicabilidade 

das normas 

constitucionais 

Direitos 

Fundamentais 



 Afastar os atos e fatos incompatíveis com a 
Constituição tornou-se uma das tarefas mais 
difíceis do Estado Constitucional de Direito 
◦ Dirigismo estatal. 

 Sem número de demandas futuras. 

 Intervencionismo jurídico prospectivo 
(Rothenburg), vincula e restringe a 
discricionariedade dos entes políticos e 
administrativos.  

◦ Valoração do conteúdo normativo. 

◦ Normatização dos princípios. 



 A elaboração de normas para cumprir metas 
futuras estabelecidas pelas Constituições não 
é uma faculdade, e sim um dever 
constitucionalmente estabelecido.  

 Assim, "os legisladores deixam de ser 
titulares de uma competência legislativa 
amplamente discricionária. Tornam-se 
agentes de execução dos imperativos 
constitucionais" (DIMOULIS; LUNARDI, 2011, 
p. 382).    



 Destaca-se a importância da produção 
legislativa para concretização da Constituição 
de 1988, e a relevância do combate da 
inconstitucionalidade por omissão:  

 "Como a Constituição não basta em si 
mesma, têm os órgãos legislativos o poder e 
o dever de emprestar conformação à 
realidade social. A omissão legislativa 
constitui, portanto, objeto fundamental da 
ação direta de inconstitucionalidade em 
apreço" (MEIRELLES; WALD; MENDES, 2009, p. 
446). 



 A interpretação lida com elementos 
peculiares, como "a supremacia da 
Constituição, a utilização de normas 
abstratas, de princípios, o tratamento dos 
direitos fundamentais e dos poderes e a 
regulamentação da esfera política" (TAVARES, 
2013a, p. 181). 

 Processo de interpretação jurídica, realizada 
no âmbito da jurisdição constitucional, e que 
tem por objetivo "[...] fazer valer a 
Constituição como norma suprema” 
(TAVARES, 2013a, p. 180).   

 



 A interpretação gramatical é utilizada como ponto de partida, 
mas a hermenêutica constitucional não poderá se restringir 
apenas a esse método de interpretação. A análise deve 
pressupor a Constituição como uma unidade. 

 A interpretação da Constituição deve utilizar-se do método 
teleológico, ou seja, a interpretação ligada "à letra da lei" deve 
ser substituída pela busca da finalidade pela qual a norma foi 
incluída na Constituição.  

 A interpretação da Constituição deve levar em consideração a 
linguagem comum. 

 A interpretação da Constituição pode levar a mutação informal 
das normas constitucionais, em consonância com as mudanças 
da sociedade e de suas aspirações. 



 A interpretação deve procurar sempre a maximização das 
normas constitucionais, ou seja, aplicá-las de modo que todos 
os direitos sejam preservados da maneira mais extensiva 
possível. 

 A interpretação das normas infraconstitucionais deve ter como 
parâmetro sempre a Constituição. Assim, temos a técnica da 
interpretação conforme a Constituição, que pode ser utilizada 
pelo Judiciário quando uma norma constitucional contar com 
diversas interpretações possíveis. 

 



 A interpretação deve procurar sempre a maximização das 
normas constitucionais, ou seja, aplicá-las de modo que todos 
os direitos sejam preservados da maneira mais extensiva 
possível. 

 A interpretação das normas infraconstitucionais deve ter como 
parâmetro sempre a Constituição. Assim, temos a técnica da 
interpretação conforme a Constituição, que pode ser utilizada 
pelo Judiciário quando uma norma constitucional contar com 
diversas interpretações possíveis. 

 



 Constituição de 1988: 

 

 Art. 203. A assistência social será prestada a 
quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 

 V - a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria manutenção 
ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei. 

 



 Lei n. 8.742/93 (LOAS) 

 

 Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a 
garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção nem de tê-
la provida por sua família. 

 § 3o  Considera-se incapaz de prover a manutenção 
da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja 
renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 
quarto) do salário-mínimo. 

 

 



 Silva se propôs a estudar a aplicabilidade, ou seja, a qualidade da 
norma que tem a capacidade de gerar efeitos jurídicos. Adverte, 
preliminarmente, que a aplicabilidade nada tem a ver com a 
efetividade, ou eficácia social, objeto de estudo de outra ciência: a 
sociologia jurídica. 

 Para Silva, a eficácia diz respeito aos elementos necessários para 
que se haja aplicabilidade (vigência e legitimidade, por exemplo), 
fazendo parte do próprio fenômeno da aplicabilidade. 

 Nesse sentido, "[...] eficácia e aplicabilidade das normas 
constitucionais constituem fenômenos conexos, aspectos talvez do 
mesmo fenômeno, encarados por prismas diferentes: aquela como 
potencialidade; esta como realizabilidade, praticidade" (SILVA, 
1998, p. 60). 

 Há diferentes normas constitucionais, com natureza e finalidades 
diversas, muito embora estejam todas no mesmo texto jurídico. 
Essas normas diferem-se também quanto a sua aplicabilidade. 



 Eficácia plena são aquelas que possuem elementos para sua 
aplicação em todas as suas possibilidades. A aplicabilidade, 
nesse caso, é direta, imediata e integral. Não há necessidade de 
legislação integrativa. 

 



 Normas de aplicabilidade direta, imediata, mas não integral, que 
possuem eficácia plena desde sua entrada em vigor, porém seus 
efeitos jurídicos podem ser restringidos pelo Poder Público, nos 
termos e nos limites da previsão constitucional.  

 Estas normas são suscetíveis à imposição de limites jurídicos 
futuros. 



 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. 



 Normas de aplicabilidade indireta, mediata e 
reduzida, de eficácia limitada, pois 
necessitam de leis integrativas para que 
possam produzir os seus efeitos de maneira 
plena. 



 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;   



 AI 618.986/SP. Rel.: ministro Ricardo 
Lewandowski. Julgamento: 13/05/2008. DJ: 
06/06/2008. 

 

 EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR 
PÚBLICO. DIREITO DE GREVE. ALEGADA 
VIOLAÇÃO AO ART. 37, VII. PRECEITO 
CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA CONTIDA. 
NECESSIDADE DE NORMA 
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



 ADI 1.232/DF. Rel.: ministro Maurício Corrêa. Decisão: 22/03/1995. DJ: 
26/05/1995. 
 

 EMENTA: MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. CONCEITO DE "FAMILIA INCAPAZ DE PROVER 
A MANUTENÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OU IDOSA" 
DADO PELO PAR.3. DO ART. 20 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA 
SOCIAL (LEI N. 8.742, DE 07.12.93) PARA REGULAMENTAR O ART. 203, V, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. . 1. Arguição de inconstitucionalidade do 
par. 3. do art. 20 da lei n. 8.472/93, que prevê o limite Maximo de 1/4 
do salário mínimo de renda mensal "per capita" da família para que seja 
considerada incapaz de prover a manutenção do idoso e do deficiente 
físico, ao argumento de que esvazia ou inviabiliza o exercício do direito 
ao beneficio de um salário mínimo conferido pelo inciso V do art. 203 da 
Constituição. 2. A concessão da liminar, suspendendo a disposição legal 
impugnada, faria com que a norma constitucional voltasse a ter eficácia 
contida, a qual, por isto, ficaria novamente dependente de 
regulamentação legal para ser aplicada, privando a Administração de 
conceder novos benefícios até o julgamento final da ação. 3. O dano 
decorrente da suspensão cautelar da norma legal e maior do que a sua 
manutenção no sistema jurídico. 4. Pedido cautelar indeferido. 



 RE 185.944/ES Rel.: ministro Marco Aurélio. 
Julgamento: 17/04/1998. DJ: 07/08/1998. 
 

 GREVE - SERVIDOR PÚBLICO - PAGAMENTO DA 
REMUNERAÇÃO. Se de um lado considera-se o inciso 
VII do artigo 37 da Constituição Federal como de 
eficácia limitada (Mandado de Injunção nº 20-4/DF, 
Pleno, Relator Ministro Celso de Mello, Diário da 
Justiça de 22 de novembro de 1996, Ementário nº 
1.851-01), de outro descabe ver transgressão ao 
aludido preceito constitucional, no que veio a ser 
concedida a segurança, para pagamento de 
vencimentos, em face de a própria Administração 
Pública haver autorizado a paralisação, uma vez 
tomadas medidas para a continuidade do serviço. 



 Qual o prazo para elaboração da norma 
integrativa? 

 Não cumprido o prazo, o que acontece? 

 É possível coagir o órgão responsável pela 
elaboração da norma? 

 O que fazer quando a norma não for 
elaborada pelo órgão responsável? 



 Art. 37, VII "o direito de greve será exercido 
nos termos e nos limites definidos em lei 
específica”.  

 Art. 7º, XX "proteção do mercado de trabalho 
da mulher, mediante incentivos específicos, 
nos termos da lei”.  

 Art. 7º, XXVII proteção em face da 
automação, na forma da lei”.  

 Art. 7º, XI "participação nos lucros, ou 
resultados, desvinculada da remuneração, e, 
excepcionalmente, participação na gestão da 
empresa, conforme definido em lei”.  



 O MI e ADO cumprem a função de garantir a 
eficácia e a aplicabilidade de normas 
constitucionais específicas, chamadas por 
Silva de eficácia limitada?  

 O âmbito de proteção do Mandado de 
Injunção x ADO. 

 

 



 A eficácia dos direitos fundamentais deve ser 
garantida, tendo em vista que esses direitos 
são, em grande medida, os fins do Estado;  

 Os direitos fundamentais devem ser 
respeitados inclusive como limitadores ao 
exercício da atividade legislativa;  

 Os direitos fundamentais devem nortear toda 
a interpretação constitucional, assim como 
toda a atividade legislativa, servindo como 
verdadeiros princípios orientadores do 
ordenamento jurídico vigente. 



 Caráter heterogênico. 

 Caráter abstrato. 

 Excesso de dispositivos que os determinam. 

 Falta de boa técnica legislativa. 



 O autor aponta problemas com os conceitos de eficácia, aplicabilidade e 
efetividade utilizados por José Afonso da Silva, pois no seu entender a 
eficácia e a aplicabilidade não podem fazer parte do mesmo fenômeno: 
 

 A razão é simples: ainda que uma norma não dotada de eficácia jurídica 
não possa ser aplicada, é perfeitamente possível que "uma norma dotada 
de eficácia não tenha aplicabilidade". Isso sobretudo porque a aptidão 
para a produzir efeitos é algo que se define em plano diverso daquele no 
qual se discute o problema da aplicação. "Aplicar", "aplicação", 
"aplicável" e "aplicabilidade" são conceitos que exigem um 
complemento: "aplicar a quê, a que tipo de relação, a que casos?". Esses 
questionamentos não fazem sentido quando se fala em eficácia. Para 
usar um exemplo que utilizei no trabalho já mencionado: "(...) os 
dispositivos dos arts. 1.238 e ss. do Código Civil, que disciplinam a 
usucapião, contêm normas jurídicas dotadas de plena eficácia. Se 
alguém, contudo, possui como seu, sem interrupção nem oposição, um 
imóvel público por mais de 15 anos, não lhe adquire a propriedade. Não 
se diz, contudo, que a norma contida no art. 1.238 do Código Civil não 
tem eficácia para essa relação jurídica. O que ocorre, na verdade, é a não 
aplicabilidade da norma em vista do disposto no art. 102 do mesmo 
Código e no art. 183, § 3º, da Constituição (SILVA, 2009, p. 210-211).  



 Para o autor, a efetividade faz parte do 
fenômeno jurídico, pois "[...] as condições 
fáticas, sociais e institucionais para a 
produção dos efeitos de uma norma jurídica 
são parte do fenômeno jurídico. Mais do que 
isso: fazem parte do objeto do estudo da 
dogmática jurídica - sobretudo em sua 
dimensão empírica" (2009, p. 239-240).  



 Terminológico: pela lógica apresentada por 
José Afonso da Silva, o mais adequado para 
as normas de eficácia contida seria a 
utilização dos termos "contível", "restringível" 
ou "redutível", em substituição do termo 
"contida", pois a aplicabilidade dessas 
normas é imediata. Portanto, a eficácia dessa 
norma não é contida, é contível.  



 Classificatório: o correto na classificação de 
José Afonso da Silva seria dois gêneros de 
normas: as de eficácia plena e aplicabilidade 
imediata e as de eficácia limitada e 
aplicabilidade indireta. As normas de eficácia 
contida, que possuem aplicabilidade imediata 
e eficácia em princípio plena, não devem ser 
consideradas como um terceiro gênero, e sim 
espécie do gênero norma de eficácia plena.  



 Existencial: todas as normas constitucionais 
podem ser restringidas por legislação 
ordinária, não fazendo sentido algum prever, 
entre as normas constitucionais, aquelas que 
podem ser restringidas (as normas de eficácia 
contida).  



 Virgilio Afonso da Silva destaca, ainda, que as 
liberdades públicas são exemplos, utilizados por 
José Afonso da Silva, de direitos previstos em 
normas não restringíveis. Ocorre que esses 
direitos também podem sofrer restrições de leis 
ordinárias, conforme exemplo apresentado a 
seguir: "[...] a igualdade perante a lei é 
restringida em diversos momentos legislativos, 
inclusive por razões de raça - aqui, o exemplo 
mais atual seriam as chamadas ações 
afirmativas; o acesso ao Judiciário é limitado nos 
casos previstos na Lei da Arbitragem" (SILVA, 
2009, p. 227).  



 Exemplo: art. 14 versus art. 6º da 
Constituição de 1988.  

 No primeiro caso, temos que "a soberania 
popular será exercida pelo sufrágio universal 
e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, e, nos termos da lei";  

 No segundo: "são direitos sociais a educação, 
a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição".  



 Segundo Virgílio Afonso da Silva, na classificação 
de José Afonso da Silva, a diferença entre as duas 
normas é a seguinte: "[...] a primeira seria uma 
norma de eficácia plena, e que não depende, 
portanto, de regulamentação; enquanto a 
segunda seria uma norma de eficácia limitada, 
cuja produção plena de efeitos depende de 
atuação estatal" (2009, p. 232).  

 Ocorre que, segundo o autor, "[...] no texto 
constitucional nada as diferencia e, em segundo 
lugar, que no plano da possibilidade de produzir 
os efeitos desejados a diferença eventualmente 
existente não se encontra na dicotomia 
necessidade / desnecessidade de 
regulamentação e de ação estatal" (SILVA, 2009, 
p. 233).  



 [...] pode-se dizer que a diferença entre os dois casos 
é fática e temporal: porque já existem tribunais 
eleitorais, seções, juntas, etc., parece que a norma é 
de eficácia plena, que basta a si mesma; como não 
existem hospitais, médicos e medicamentos 
suficientes, acha-se o contrário. Em ambos os casos, 
no entanto, a atuação estatal é necessária e 
imprescindível. Não existe, nesse sentido, nem mesmo 
a partir de uma perspectiva dita "estritamente 
jurídica", norma de eficácia plena. A única diferença é 
que um caso as condições fáticas para sua produção 
de efeitos já existe. No outro, não (e não há recursos 
disponíveis). Mas, como já se salientou acima - e será 
visto com mais detalhes adiante -, as condições 
fáticas não são algo externo ao direito e devem, por 
isso, ser consideradas também na análise 
constitucional que alguns autores denominam de 
estritamente jurídica (SILVA, 2009, p. 234).   



 O Mandado de Injunção pode ser impetrado 
para garantir direitos fundamentais inviáveis 
em razão da falta de norma regulamentadora, 
independentemente do tipo de norma 
constitucional que define esse direito: se 
contida, limitada ou plena? 

 O Mandado de Injunção determina os 
elementos da eficácia, mas não 
necessariamente atua na esfera da 
aplicabilidade? 

 

 

 



 MI 4.000. Rel.: ministra. Rosa Weber. Decisão: 
12/09/2012. DJ: 02/10/2012: 

 

 [...] reconhecida a omissão legislativa no que pertine 
à regulamentação do direito constitucionalmente 
assegurado do servidor público à aposentadoria 
especial, concedo parcialmente a ordem injuncional 
para determinar seja aplicado supletivamente o art. 
57 da Lei 8.213/1991 pela autoridade administrativa 
a quem compete apreciar concretamente o 
preenchimento do requisitos legais para a jubilação 
especial da impetrante, até a superveniência da lei 
complementar a que se refere o § 4º do art. 40 da 
Constituição da República, que se toma por condição 
resolutiva desta decisão.   
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