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 Aula 1 - O Mandado de Injunção. 

 Aula 2- Ação Direita de 
Inconstitucionalidade por Omissão. 

 Aula 3 - A omissão inconstitucional e 
eficácia das normas constitucionais e 
dos diretos fundamentais. 

 Aula 4 - A omissão parcial ou relativa. 

 Aula 5 - Tendências. 

 

 



 Solução de uma omissão legislativa? 
 Legitimação democrática da 
jurisprudência do STF? 

 PL 998/1988 
 PL 1662/1989 
 PL 4.679/1990 
 PL 3.153/2000 
 PL 6.839/2006 
 PL 6.128/2009 
 II Pacto Republicano de Estado  
 



 Art. 2º Conceder-se-á mandado de 
injunção sempre que a falta total ou 
parcial de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e 
liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, 
à soberania e à cidadania. 

 Parágrafo único. Considera-se parcial a 
regulamentação quando forem 
insuficientes as normas editadas pelo 
órgão legislador competente. 



Tabela 1 - Omissões inconstitucionais 

Tipo de omissão Subtipo Sentença 

Absoluta 

(lacuna técnica, de Poder) 

Total 

(não elaboração da lei) 
O Judiciário não pode suprir esta 

lacuna, tendo em vista que se trata 

de uma decisão política, 

inovadora. 

Parcial 

(elaboração de lei que não cumpre 

totalmente o dever previsto na 

Constituição. Parte do direito não foi 

regulamentado) 

Relativa 

(lacuna axiológica vinculada à 

igualdade) 

 

Definidas 

(uma categoria definida pela Constituição 

não exerce o direito em razão da omissão 

legislativa) Sentenças judiciais de caráter 

aditivo podem ser proferidas para 

ampliar a direito restringido à 

determinada categoria.  

Indefinidas 

(há a possibilidade de diversas soluções 

legislativas, pois a Constituição não 

definiu as categorias que devem exercer o 

direito regulamentado) 

Fonte: Carlos Blanco de Morais - Elaborado pela autora. 



 Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será 
deferida a injunção para o fim de: 

 I – determinar prazo razoável para que o impetrado 
promova a edição da norma regulamentadora; 

 II – estabelecer as condições em que se dará o exercício 
dos direitos, liberdades ou prerrogativas reclamados 
ou, se for o caso, as condições em que poderá o 
interessado promover ação própria visando a exercê-
los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo 
determinado. 

 Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que 
se refere o inciso I quando comprovado que o 
impetrado deixou de atender ao prazo estabelecido 
para a edição da norma em anterior mandado de 
injunção. 



 Art. 9º A decisão terá eficácia subjetiva 
limitada às partes e produzirá efeitos até 
o advento da norma regulamentadora. 

 §1º Poderá ser conferida eficácia ultra 
partes ou erga omnes à decisão, quando 
isso for inerente ou indispensável ao 
exercício do direito, liberdade ou 
prerrogativa objeto da impetração. 

 §2º Transitada em julgado a decisão, os 
seus efeitos poderão ser estendidos aos 
casos análogos por decisão monocrática 
do relator. 



 Art. 11 A superveniente norma 
regulamentadora produzirá efeitos ex 
nunc em relação aos beneficiados por 
decisão transitada em julgado, salvo 
se a aplicação da norma editada lhes 
for mais favorável. 

 Parágrafo único. Ficará prejudicada a 
impetração se a norma 
regulamentadora for editada antes da 
decisão, caso em que o processo será 
extinto sem resolução de mérito. 



 Art. 10 Sem prejuízo dos efeitos já 
produzidos, a decisão poderá ser 
revista, a pedido de qualquer 
interessado, quando sobrevierem 
relevantes modificações das 
circunstâncias de fato ou de direito. 

 Parágrafo único. A ação de revisão 
observará, no que couber, o 
procedimento estabelecido nesta Lei. 



 Quais são os direitos, liberdades e 
prerrogativas? 

 Competência? 

 Concessão de liminares? 

 Mora legislativa? 
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