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Resumo: Neste artigo, buscamos compreender, de forma mais 
precisa, o papel desempenhado pelo Mandado de Injunção (MI) 
no movimento de expansão dos poderes do Supremo Tribunal 
Federal (STF), observado ao longo das últimas décadas. Trata-
se de tentativa de conciliar dois diagnósticos aparentemente di-
vergentes: de um lado, a avaliação abrangente de que o STF tem 
ampliado excessivamente sua autoridade em detrimento dos de-
mais Poderes, o que seria evidenciado pela possibilidade de uti-
lização do MI para suprir as omissões legislativas; e, de outro, a 
constatação empírica de que a atuação do STF na sede específica 
do MI tem sido insatisfatória, uma vez que serviu, até agora, para 
regulamentar poucos direitos, em benefício de grupos sociais de-
terminados. Partindo de informações extraídas de investigação 
quantitativa realizada sobre o MI, bem como da análise de casos 
qualitativamente relevantes, em que o STF proferiu decisões 
com efeitos aditivos em processos de outras espécies, o presente 
artigo argumenta que a drástica modificação dos efeitos do MI 
implementada pelo STF a partir de 2007 revelou-se exitosa, na 
verdade, para o fim de fortalecer o próprio STF, e não para apri-
morar o funcionamento do MI como garantia voltada à concre-
tização generalizada de direitos.  
 

 
1  Doutor e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Coordenador da 
Pós-graduação da Escola da Advocacia-Geral da União. Vice Editor da Revista da 
Advocacia-Geral da União. Membro do Grupo de Pesquisa em Política e Direito da 
Universidade de Brasília e membro da Advocacia-Geral da União. 
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THE WRIT OF INJUNCTION AS A STRATEGIC ARGU-
MENT FOR ADVANCING THE ACTIVISM OF THE FED-
ERAL SUPREME COURT 
 
Abstract: In this article, we seek to understand, more precisely, 
the role played by the Writ of Injunction (WI) in the movement 
to expand the powers of the Federal Supreme Court (FSC), ob-
served over the past decades. It is an attempt to reconcile two 
apparently divergent diagnoses: on the one hand, the compre-
hensive assessment that the FSC has excessively expanded its 
authority to the detriment of the other Powers, which would be 
evidenced by the possibility of using the WI to fill legislative 
omissions; on the other, the empirical finding that the FSC's per-
formance at the specific field of the WI has been unsatisfactory, 
since it has served, so far, to regulate few rights, to the benefit 
of certain social groups. Based on information extracted from 
quantitative research on the WI, as well as the analysis of quali-
tatively relevant cases, in which the FSC rendered judgments 
with additive effects in processes of other kinds, this article ar-
gues that the drastic modification of the effects of WI imple-
mented by the FSC as of 2007 proved successful, in fact, to 
strengthen the FSC itself, and not to improve the functioning of 
the WI as a guarantee aimed at the generalized realization of 
rights.  
 
Keywords: Writ of Injunction. Federal Supreme Court. Uncons-
titutional omission. Judicial activism. Constitutional dialogue. 
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 par de sua tradicional posição de preeminência 
em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) tem desempe-
nhado papel central no processo político nacional. 
Nos últimos anos, praticamente todas as contro-

vérsias políticas de maior relevância ou repercussão foram sub-
metidas à avaliação do tribunal, que, em alguns casos, proferiu 
decisões sobre temas que nem sequer constavam da agenda go-
vernamental ou a respeito dos quais os demais Poderes constitu-
ídos ainda não haviam deliberado de forma expressa e especí-
fica2.  

Esse movimento de singular expansão da autoridade do 
STF em relação às instâncias inferiores do Judiciário e, especi-
almente, em detrimento dos outros Poderes estatais foi identifi-
cado há mais de uma década por Oscar Vilhena Vieira3, que cu-
nhou o termo supremocracia para designá-lo. Em sua perspec-
tiva, o STF tornou-se “[...] uma instituição singular em termos 
comparativos, seja com sua própria história, seja com a história 
de cortes existentes em outras democracias, mesmo as mais pro-
eminentes”4. Essa percepção é partilhada pelo jurista português 
Carlos Blanco de Morais5, em cujas palavras “o STF é uma corte 
constitucional sem paralelo entre as demais [...]” e “[...] que se 
tornou a mais poderosa do mundo à custa do enfraquecimento 
dos demais poderes e de uma certa nominalização da Constitui-
ção”. 

Embora a autoridade do STF esteja sendo desafiada de 

 
2  ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. Criatura 
e/ou criador: transformações do Supremo Tribunal Federal sob a Constituição de 
1988. Revista Direito GV, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 405-440, maio/ago. 2016. 
3  VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista Direito GV, São Paulo, v. 
4, n. 2, p. 441- 464, jul./dez. 2008. 
4  Ibidem, p. 444. 
5  MORAIS, Carlos Blanco de. Supremo não tem hesitado em derrogar tacita-
mente a Constituição Federal. Entrevistador: Brenno Grillo. Consultor Jurídico, São 
Paulo, 2 abr. 2017. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-abr-02/entre-
vista-carlos-blanco-morais-professoruniversidade-lisboa. Acesso em: 26 fev. 2021. 
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maneira mais enfática na legislatura em curso, seja por meio de 
propostas destinadas a modificar o processo de indicação dos 
seus membros e a limitar seus poderes de deliberação e decisão, 
seja mediante ameaças de descumprimento aos seus julgados por 
agentes públicos de outros Poderes, o diagnóstico da supremo-
cracia permanece, em linhas gerais, atual.6 O ministro Dias To-
ffoli, desde sua posse na presidência do STF, tem discursado em 
defesa da harmonia entre os Poderes, do diálogo institucional e 
da autocontenção do Judiciário7, mas o tribunal não parece dis-
posto a abrir mão do exercício de uma versão forte do controle 
judicial8, que inclui a possibilidade de fixação de critérios nor-
mativos pelo próprio STF em temas destituídos de regulamenta-
ção legal, bem como de substituição do resultado de delibera-
ções parlamentares por diretrizes estabelecidas judicialmente. 

Dentre os fatores apontados como responsáveis pela con-
centração de poderes no STF sob a Constituição de 1988, Vieira9 
menciona a concessão de competências superlativas ao tribunal. 
Nesse ponto, o jurista salienta a atribuição conferida ao STF de 
julgar as omissões inconstitucionais dos demais Poderes e, por 
meio do Mandado de Injunção (MI), assegurar implementação 
imediata e direta aos direitos fundamentais dependentes de re-
gulamentação.  

Não obstante o destaque recebido no diagnóstico sobre a 
supremocracia, a história do MI no STF tem se revelado frus-
trante até o momento, especialmente para quem depositava 

 
6  VIEIRA, Oscar Vilhena. Por que me preocupo com a autoridade do Su-
premo Tribunal Federal. Consultor Jurídico, São Paulo, 11 jan. 2019. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2019-jan-11/oscar-vilhena-vieira-me-preocupo-autori-
dade-stf. Acesso em: 26 fev. 2021. 
7  DIAS, Marina. Toffoli cita problemas de juízes na política e defende auto-
contenção do Judiciário. Folha de São Paulo, São Paulo, 14 maio 2019. Disponível 
em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/05/toffoli-cita-problemas-de-juizes-
na-politica-e-defende-autocontencao-do-judiciario.shtml. Acesso em: 26 fev. 2021. 
8  TUSHNET, Mark. Weak courts, strong rights: judicial review and social 
welfare rights in comparative constitutional law. Princeton: Princeton University 
Press, 2008. 
9  VIEIRA, 2008. 
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nesse instituto suas esperanças por um rompimento com a tradi-
ção brasileira de violação dos direitos sociais e por uma restru-
turação, conduzida pela Constituição, da nossa sociedade em ba-
ses mais igualitárias. Mesmo depois de superado o entendimento 
que limitava seus efeitos à mera declaração da omissão e à cien-
tificação do órgão em mora10, o MI permaneceu produzindo re-
sultados muito aquém dos que lhe foram projetados durante a 
Assembleia Constituinte de 1987-1988, quadro que também não 
foi alterado pela superveniência da Lei n. 13.300/2016, respon-
sável pela regulamentação do instituto. 

Essa constatação é embasada em pesquisa empírica que 
tem por objeto os MIs impetrados perante o STF ao longo das 
primeiras três décadas de vigência da Constituição11. De modo 
sintético, essa investigação revelou que as decisões de procedên-
cia proferidas pelo STF em sede de MI trataram de pouquíssimos 
temas e produziram regulamentações normativas que favore-
cem, basicamente, categorias de servidores públicos e de traba-
lhadores que possuem empregos formais. De fato, os 3.697 MIs 
julgados procedentes pelo tribunal entre 05/10/1988 e 
05/10/2019 versaram sobre 9 assuntos distintos, tendo contribu-
ído, de maneira relevante, para a regulamentação legal de 3 te-
mas constitucionais (aviso prévio proporcional, anistia política 
concedida aos aeroviários e definição do número de represen-
tantes dos Estados na Câmara dos Deputados), além de ensejar 
a definição, em caráter precário, de parâmetros normativos 

 
10  O entendimento original do STF, que impunha referidos limites ao MI, fora 
fixado em 23/11/1989, no julgamento da Questão de Ordem suscitada no MI 107. 
Embora tenha sofrido adaptações ao longo dos anos que se seguiram, essa compreen-
são somente foi superada em 2007, quando o STF, ao julgar procedentes MIs sobre 
os direitos de aposentadoria especial e de greve de servidores públicos (MI 721, jul-
gado em 30/08/2007; e MIs 670, 708 e 712, julgados em 25/10/2007), estabeleceu 
parâmetros normativos provisórios para viabilizar sua concretização. 
11  FULGÊNCIO, Henrique Augusto Figueiredo. O Mandado de Injunção na Cons-
tituinte e no Supremo Tribunal Federal: expectativas, resultados, críticas e perspecti-
vas. 2018. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de Bra-
sília, Brasília, 2018. 



_708________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

provisórios para o exercício de outros 3 direitos (greve, aposen-
tadoria especial dos servidores e criminalização da homotrans-
fobia). Além de constituírem um conjunto muito reduzido de te-
mas, nenhum deles é imediatamente relacionado à melhoria da 
situação de marginalidade enfrentada pelos brasileiros miserá-
veis ou realmente pobres, que correspondem a mais de um 
quarto da população do País12; e apenas 1 diz respeito a grupos 
sociais minoritários.  

Diante disso, questiona-se: como conciliar a insatisfató-
ria atuação do STF na sede específica do MI com o diagnóstico 
abrangente de excessiva expansão dos poderes do tribunal ao 
longo das duas últimas décadas? A importância do MI para esse 
movimento de expansão se circunscreve aos resultados pontuais 
mencionados anteriormente? Ou, em vez disso, procede a afir-
mação de que o MI acabou se tornando um complicador desne-
cessário à realização dos direitos constitucionais, razão pela qual 
deveria ser revogado13?  

As questões ora suscitadas não encontram respostas ca-
tegóricas nos dados fornecidos pela pesquisa empírica mencio-
nada acima, a qual possui enfoque quantitativo. De modo di-
verso, a presente investigação adota abordagem qualitativa, em 
que se acomodam perguntas de pesquisa e objetivos mais aber-
tos e fluidos, e cujo percurso não é direcionado com rigorosa 
precisão desde seus passos iniciais. Não se pretende, portanto, 
oferecer respostas taxativas a perguntas bem delimitadas, a par-
tir de hipóteses previamente especificadas, mas sim desenvolver 

 
12  De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais apresentada em 2017 pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística, utilizando-se a linha de corte de 5,5 dólares 
por dia de rendimento domiciliar per capita, 25,4% da população brasileira se encon-
tra em situação de pobreza. (IBGE. Síntese de indicadores sociais: uma análise das 
condições de vida da população brasileira - 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Dis-
ponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101459.pdf. Acesso 
em: 26 fev. 2021). 
13  BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasi-
leiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 2. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2006.  



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________709_ 
 

 

uma possibilidade promissora de compreensão a respeito do pa-
pel e da importância do MI no movimento de concentração de 
poderes no STF.  

A pesquisa assume, destarte, caráter preponderantemente 
especulativo14, orientando-se ao oferecimento de hipóteses so-
bre tais problemas abrangentes e que ainda não foram satisfato-
riamente investigados. De forma sintética, a ideia é apresentar 
possibilidades de respostas às perguntas de pesquisa que sejam 
compatíveis com as indicações provenientes dos dados estatísti-
cos existentes sobre o MI e com as informações extraídas de ca-
sos qualitativamente relevantes, nos quais o STF proferiu deci-
sões com efeitos aditivos em instrumentos processuais diversos 
do MI.  

O objetivo de aprimorar a compreensão acerca do signi-
ficado do MI parte, especialmente, de rastros teóricos deixados 
por dois juristas, cujas perspectivas sobre o instituto em exame 
são exploradas nas duas seções do desenvolvimento deste artigo. 
Na primeira delas, toma-se, como elemento central, a afirmação 
de Barroso15 segundo a qual o MI não passaria de um complica-
dor desnecessário à concretização dos direitos, cuja revogação 
seria necessária. Esse entendimento, baseado na premissa de que 
qualquer juízo seria competente para integrar a ordem jurídica 
nos casos concretos em que constatada a existência de lacuna 
normativa, é confrontado com a compreensão que prevaleceu no 
âmbito da Constituinte de 1987-1988 e que é defendida por teó-
ricos que diferenciam os institutos da lacuna legal e da omissão 
inconstitucional, em articulação com a evolução observada na 
hermenêutica jurídica e no constitucionalismo durante o século 
XX. Já a última seção é destinada ao desenvolvimento do racio-
cínio esboçado por Benvindo16 no sentido de que o MI serviu de 

 
14  ARGUELHES; RIBEIRO, op. cit. 
15  BARROSO, 2006. 
16  BENVINDO, Juliano Zaiden. Mandado de injunção em perigo: os riscos da abs-
tração de seus efeitos no contexto do ativismo judicial brasileiro. Observatório da 
Jurisdição Constitucional, Brasília, ano 5, p. 1-22, 2011/2012. Disponível em: 
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forte argumento estratégico para consolidar a expansão da auto-
ridade do STF, não obstante sejam muito poucos os direitos efe-
tivamente regulamentados em decorrência da utilização desse 
instituto. 

 
2 A ASSIMILAÇÃO ENTRE AS CATEGORIAS DA LA-
CUNA LEGAL E DA OMISSÃO INCONSTITUCIONAL 
COMO FUNDAMENTO TEÓRICO DA TRIVIALIZAÇÃO 
DO MANDADO DE INJUNÇÃO 

 
Em edições anteriores de sua obra sobre O controle de 

constitucionalidade no direito brasileiro, Luís Roberto Bar-
roso17 sustentou que o MI já havia esgotado seu ciclo histórico, 
tendo se tornado um instrumento prescindível, se não um verda-
deiro óbice, à concretização dos direitos constitucionais. A afir-
mação de Barroso18 parte da premissa de que, diante de lacuna 
normativa capaz de impedir o exercício de um direito, caberia 
ao juízo competente para o caso integrar a ordem jurídica, tal 
como determina o art. 4º da Lei de Introdução às normas do Di-
reito Brasileiro, à época denominada Lei de Introdução ao Có-
digo Civil Brasileiro e que corresponde ao Decreto-Lei n. 
4.657/1942.19 Barroso20 propôs, nessa linha, a incorporação de 
norma parecida à constante desse dispositivo legal no texto do 
art. 5º, § 1º, da Constituição, o que permitiria ao julgador, nas 
hipóteses de falta de norma regulamentadora, formular a regra 
que disciplinaria o caso concreto submetido à sua apreciação. 

Propostas bastante semelhantes à de Barroso foram de-
batidas no âmbito da Assembleia Constituinte. Aliás, o texto do 

 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2523878. Acesso em: 26 fev. 
2021. 
17  BARROSO, 2006. 
18  Ibidem. 
19  Referido dispositivo legal dispõe que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o 
caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 
20  BARROSO, 2006. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________711_ 
 

 

Anteprojeto elaborado pela Comissão Afonso Arinos já previa 
que “na falta ou omissão da lei o juiz decidirá o caso de modo a 
atingir os fins da norma constitucional”21. Essa previsão foi re-
produzida pelo deputado Darcy Pozza (PDS) no Anteprojeto do 
Relator da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais22, 
mas acabou não permanecendo no Anteprojeto da própria Sub-
comissão23, documentos esses que também contemplavam su-
gestões para o MI. Na fase posterior do processo constituinte, a 
matéria voltou a ser tratada no âmbito da Comissão da Soberania 
e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. Mediante a 
aprovação de emendas dos constituintes Michel Temer (PMDB), 
José Ignácio Ferreira (PMDB) e Stélio Dias (PFL), o Antepro-
jeto dessa Comissão admitiu que as lacunas fossem supridas nos 
casos concretos “[...] à luz dos princípios fundamentais da Cons-
tituição e das Declarações Internacionais de Direitos de que o 
País seja signatário”24. 

As propostas descritas partiam da ideia de que todas as 
normas constitucionais ou, ao menos, aquelas que consagram di-
reitos fundamentais deveriam ser autoaplicáveis, de modo que 
os métodos tradicionais de integração seriam suficientes para 

 
21  BRASIL. Comissão Provisória de Estudos Constitucionais (1985-1986). Antepro-
jeto Constitucional, elaborado pela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, 
instituída pelo Decreto nº 91.450, de 18 de julho de 1985. Diário Oficial da União: 
seção 1, Brasília, DF, ano 124, n. 185, 26 set. 1986. Suplemento especial, p. 1-61. 
Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/AfonsoAri-
nos.pdf. Acesso em: 26 fev. 2021. p. 5. 
22  BRASIL. Assembléia Nacional Constituinte (1987-1988). Anteprojeto do Relator 
da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais. Brasília, 1987c. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-
78.pdf. Acesso em: 26 fev. 2021.  
23  BRASIL. Assembléia Nacional Constituinte (1987-1988). Anteprojeto da Subco-
missão dos Direitos e Garantias Individuais. Brasília, 23 maio 1987b. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-
81.pdf. Acesso em: 26 fev. 2021.  
24  BRASIL. Assembléia Nacional Constituinte (1987-1988). Anteprojeto da Comis-
são da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. Brasília, jun. 
1987a. Disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/Docu-
mentosAvulsos/vol-69.pdf. Acesso em: 26 fev. 2021. p. 21. 
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resolver eventuais situações de lacuna, seja em sede de MI, seja 
no julgamento de outros tipos de processos. Isso ficou claro, por 
exemplo, nas Emendas n. 15.698 e 16.562, apresentadas pelos 
deputados Basílio Villani (PMDB) e Antônio Carlos Konder 
Reis (PDS) ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistema-
tização, nas quais se considerou que as previsões de aplicabili-
dade imediata dos direitos fundamentais e da possibilidade de 
suprimento da lacuna pelo juiz do caso concreto esvaziariam de 
significado o MI, o qual deveria, então, ser suprimido25.  

De sua parte, defensores do MI e da Ação Direta de In-
constitucionalidade por Omissão (ADO) procuraram diferenciar 
o instituto da inconstitucionalidade por omissão, que pretendiam 
incluir na Constituição como uma novidade, das antigas técnicas 
de integração da lei. Alegavam, também, que a atribuição a to-
dos os juízes de competência para suprir lacunas sobre matéria 
constitucional envolvia o risco de multiplicação de decisões con-
traditórias, bem como colocava em risco a separação de Poderes. 
Entre as duas possibilidades em confronto, o deputado Bernardo 
Cabral, relator da Comissão de Sistematização, optou pela ma-
nutenção dos instrumentos de controle da omissão inconstituci-
onal sob o argumento de serem “[...] novas garantias constituci-
onais, que devem ser mantidas no texto e enriquecem e aperfei-
çoam o ordenamento constitucional”26. Outras tentativas de su-
pressão do MI e de inclusão, no texto constitucional, de disposi-
tivos que admitiam o suprimento das lacunas nos casos concre-
tos foram igualmente rejeitadas nas fases posteriores do pro-
cesso constituinte.  

 
25 BRASIL. Assembléia Nacional Constituinte (1987-1988). Projeto de Constituição: 
emendas oferecidas em Plenário (Volume III – Emendas 14136 a 20791). Brasília, 
ago. 1987e. Disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/consti-
tuicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-229.pdf. Acesso em: 26 fev. 2021. 
26  BRASIL. Assembléia Nacional Constituinte (1987-1988). Parecer sobre as 
Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Constituição. Brasília, ago. 1987d. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/Documento-
sAvulsos/vol-234.pdf. Acesso em: 26 fev. 2021. p. 465. 
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Como se nota, a sugestão de Barroso27 assimila as situa-
ções de omissão inconstitucional aos casos tradicionalmente ca-
racterizados como lacunas legais, tratando-os como se fossem 
problemas idênticos ou equiparáveis, a serem solucionados, 
pois, pelos mesmos mecanismos de integração. Na Assembleia 
Constituinte, a defesa de semelhante posicionamento foi fre-
quentemente acompanhada da recusa do caráter de novidade do 
instituto da inconstitucionalidade por omissão, o que é coerente 
com a proposta de resolver os casos de falta de norma regula-
mentadora mediante instrumentos que já estavam disponíveis no 
ordenamento brasileiro há muito tempo.  

Sobre o tema, Ivo Teixeira Gico Junior28 ressalta que o 
problema das lacunas legais recebeu, no Brasil, soluções varia-
das ao longo dos séculos, a começar pelas Ordenações Filipinas, 
vigentes à época da colonização por Portugal, que dedicavam 
um título à definição de como deveriam ser julgados os casos 
por elas não disciplinados. Às Ordenações se seguiram a Lei da 
Boa Razão, do ano de 1769, que, ao redefinir os mecanismos de 
integração das lacunas, afirmou o caráter meramente subsidiário 
do direito romano29, sujeitando sua aplicação à triagem da boa 
razão30; a Constituição de 1824, que reservou à então Assembléa 
Geral, composta pela Camara de Deputados e pelo Senado, as 
atribuições de fazer, suspender, revogar e, inclusive, interpretar 
as leis, restando aos juízes tão somente a atividade de aplicá-las; 
o Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-Lei n. 1.608/1939) 
, que veiculava vedação ao non liquet, mas não especificava as 
técnicas a serem utilizadas para solucionar o problema das 

 
27  BARROSO, 2006. 
28  GICO JUNIOR, Ivo Teixeira. Hermenêutica das Escolhas e a Função Legislativa 
do Judiciário. Revista de Direito Empresarial, Belo Horizonte, ano 15, n. 2, p. 55-84, 
maio/ago. 2018.  
29  HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica europeia: síntese de um milénio. 
Coimbra: Almedina, 2012. 
30  GODOY, Arnaldo Moraes. A completude do ordenamento jurídico na lei da boa 
razão: a teoria de Norberto Bobbio e a experiência jurídica pombalina. Scientia Iuris, 
v. 2/3, p. 196- 2011, 1998/1999. 
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lacunas; e, além de outros diplomas normativos posteriores, a 
Lei de Introdução ao Código Civil, editada com essa designação 
em 1942. Esses diplomas normativos são mencionados por Gico 
Junior31 em trabalho relacionado às diferentes hipóteses nas 
quais o Poder Judiciário está autorizado a criar regras pelo orde-
namento brasileiro, em que o autor deixa bem marcada a dife-
rença entre as atividades de integração de lacunas legais e de 
controle de constitucionalidade, as quais tiveram origem em mo-
mentos históricos bastante diferenciados e são desempenhadas 
sob justificativas diversas.  

Souza32 também considera que a necessidade de integra-
ção do direito é uma ideia antiga, estando presente, por exemplo, 
no direito romano clássico. Salienta, no entanto, que a questão 
das lacunas somente foi compreendida como uma questão teó-
rica a partir da concepção do direito como um sistema de nor-
mas; até então, era enfrentada como um problema eminente-
mente prático. A seu ver, referida questão teórica assumiu con-
tornos bem definidos na tensão entre essa concepção sistemática 
do direito, que o compreende sob o dogma da completude, e os 
problemas sociais que demandavam soluções novas.  

Costa33 identifica essa tensão com a virada sociológica 
observada no campo da hermenêutica jurídica na passagem do 
século XIX para o século XX. Nesse momento, os Estados Li-
berais entraram em crise, assim como o direito positivo e o dis-
curso jurídico que haviam construído. O sistema liberal não ofe-
recia soluções adequadas para os novos problemas sociais 

 
31  GICO JUNIOR, 2018. 
32  SOUZA, Luiz Sérgio Fernandes de. Lacunas no direito. In: CAMPILONGO, 
Celso Fernandes; GONZAGA, Alvaro de Azevedo; FREIRE, André Luiz (coord.). 
Enciclopédia jurídica da PUC-SP: Teoria Geral e Filosofia do Direito. São Paulo: 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclo-
pediajuridica.pucsp.br/verbete/159/edicao-1/lacunas-no-direito. Acesso em: 26 fev. 
2021. 
33  COSTA, Alexandre Araújo. Direito e método: diálogos entre a hermenêutica fi-
losófica e a hermenêutica jurídica. 2008. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de 
Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2008. 
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decorrentes dos processos de industrialização e de urbanização, 
o que demandava sua modificação. Nesse período, no entanto, a 
força inercial do sistema existente se mostrou mais forte do que 
os movimentos de alteração legislativa, de modo a impedir que 
os textos vigentes fossem formalmente modificados. A saída en-
contrada pelos juristas para enfrentar essa crise de legitimidade 
consistiu em lançar mão do discurso hermenêutico, que lhes per-
mitia alterar o direito mediante a atribuição de novos sentidos 
aos textos preexistentes, bem como por meio da identificação e 
integração de lacunas. 

Não obstante, seja por meio da interpretação das leis vi-
gentes, seja por meio da integração de lacunas, os teóricos vin-
culados ao positivismo sociológico sustentavam que não cabia 
aos juízes criar autonomamente o direito, mas apenas revelar o 
direito espontaneamente surgido na sociedade, com exceção de 
determinadas vertentes minoritárias e de repercussão prática re-
duzida. Nessa perspectiva, a atividade de intepretação passou a 
viabilizar uma espécie de atualização do direito a partir das fina-
lidades sociais implícitas na norma, sem que isso significasse, 
ao menos de forma declarada, a atribuição aos juízes de liber-
dade para criar o direito de forma subjetiva e autônoma.  

Ainda no relato de Costa34, a estratégia hermenêutica não 
foi capaz de solucionar a crise descrita, o que somente foi possí-
vel por meio da efetiva modificação do direito positivo em bases 
constitucionais, caracterizada pela transição do Estado Liberal 
para o Estado Social. Isso ocorreu em momento posterior, nota-
damente a partir das décadas de 1930 e 1940, quando os elemen-
tos de cunho social até então externos ao sistema jurídico foram 
incorporados em seu âmbito na forma de novos direitos, cuja 
efetividade dependia de providências positivas por parte do Es-
tado. Nesse contexto de um direito renovado, os desafios enfren-
tados pela hermenêutica jurídica também foram modificados: 
“[...] as estratégias de alargamento do direito para além da 

 
34  Ibidem. 
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legislação passaram a ser substituídas por estratégias de garantia 
de efetividade da legislação ampliada”35. Uma das principais 
evidências dessa transição, segundo Costa36, foi justamente o 
abandono do tradicional problema concernente às lacunas, o 
qual, com exceção de situações muito especiais, deixou de ser 
relevante “[...] quando o próprio direito legislado passou a atri-
buir aos cidadãos mais direitos do que o Estado era capaz de 
assegurar na prática, especialmente levando-se em conta que os 
direitos de segunda geração somente são garantidos por meio de 
políticas públicas adequadas”. 

Nessa perspectiva, a categoria da lacuna legal foi especi-
almente importante para a correção de falhas pontuais de uma 
legislação desatualizada, a qual, embora estivesse em vigor, não 
era suficiente para cobrir todos os casos submetidos ao Poder 
Judiciário. Essa atividade corretiva parte, portanto, de uma le-
gislação já existente e é feita caso a caso, sem a pretensão de 
provocar a criação autônoma de regras abstratas, mas apenas de 
identificar normas que já faziam parte do direito não legislado. 
O advento dos direitos sociais e de sua positivação nos textos 
constitucionais suscitou, entretanto, desafios diferentes.  

De acordo com Canotilho37, a transição da modalidade 
de Estado Liberal para a de Estado Social é caracterizada, dentre 
outros aspectos, pela proliferação de imposições constitucionais 
de caráter social e econômico a serem cumpridas pelos órgãos e 
entidades estatais. De modo semelhante, García-Pelayo38 afirma 
que o Estado Social constituiu uma tentativa de adaptação do 
Estado Liberal burguês às condições da civilização industrial e 
pós-industrial, as quais envolviam problemas cujo 

 
35  Ibidem, p. 318.  
36  Ibidem, p. 317. 
37  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do le-
gislador: contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1982. 
38  GARCÍA-PELAYO, Manuel. As transformações do estado contemporâneo. Tra-
dução de Agassiz Almeida Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 
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enfrentamento demandava uma atuação estatal permanente e ge-
neralizada. A lei, que, na concepção oferecida pela doutrina clás-
sica da divisão de Poderes, servia precipuamente para proteger 
a esfera individual e para criar uma ordem geral para a ação de 
outros atores, teve seu significado ampliado para abranger me-
didas de legislação governamental adotadas como instrumentos 
de intervenção permanente do Estado no processo econômico e 
social. Foi esse contexto que deu ensejo à categoria da omissão 
inconstitucional, tendo como referência fundamental a Consti-
tuição dirigente, caracterizada por veicular imposições legife-
rantes e por determinar, mediante normas programáticas, a rea-
lização de tarefas e a prossecução de fins pelo Estado39. 

Assim, embora apresentem pontos de contato e frequen-
temente recebam as mesmas designações, as categorias da la-
cuna legal e da omissão inconstitucional não são assimiláveis 
entre si. A propósito, Morais40 traça com clareza a distinção as-
sumida entre tais categorias no direito português, apesar da apro-
ximação que este lhes confere para possibilitar o controle de 
constitucionalidade por ação nos casos de norma incompatível 
com o princípio da igualdade. Para Morais41, as omissões abso-
lutas, que correspondem às omissões propriamente ditas, ocor-
rem nos casos em que a autoridade competente não satisfaz seu 
dever de editar o ato normativo necessário para dar concretiza-
ção a uma norma constitucional. Não se trata, portanto, de falhas 
da legislação passíveis de correção por meio de uma norma iso-
ladamente fabricada no caso concreto, mas de verdadeiros va-
zios regulatórios, cujo suprimento reclama o exercício de esco-
lha entre opções políticas alternativas. Não podem, por regra, ser 
colmatadas mediante processos interpretativos ou integrativos, 
justamente por envolverem a realização de escolhas desse tipo. 
Já a integração de lacunas, ainda que implique a criação de 

 
39  CANOTILHO, op. cit. 
40  MORAIS, Carlos Blanco de. Justiça constitucional: o direito do contencioso 
constitucional. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011b. t. 2.  
41  Ibidem. 
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regras para o caso concreto, costuma ser feita a partir de elemen-
tos extraídos do próprio ordenamento jurídico, tal como se ob-
serva nas hipóteses de recurso à aplicação analógica de determi-
nada lei, que, no caso das omissões absolutas, simplesmente não 
existe.  

Ademais, as omissões próprias configuram-se como vio-
lações de relevância constitucional, cujo reconhecimento en-
volve uma censura à autoridade competente para editar a norma 
exigida pela Constituição, ao passo que as lacunas legais são fa-
lhas de regulação que contrariam a sistematicidade do ordena-
mento jurídico, as quais não estão necessariamente associadas 
às ideias de afronta à Constituição e de uma inação do legislador 
que mereça censura, o que não ocorre, por exemplo, quando uma 
lei específica deixa de regular uma situação concreta de difícil 
previsão. Nesses termos, Morais42 entende que a assimilação das 
omissões inconstitucionais às lacunas legais não passa de um 
salto lógico, um paralelismo forçado, que, no Brasil, tem servido 
de justificativa para que qualquer juízo possa, em processos co-
muns, suprir todos os tipos de omissão, atuando “[...] como um 
legislador supletivo onde não haja sequer direito decidido, para 
inovar normativamente ditando políticas sociais públicas à me-
dida de suas pré-compreensões políticas e filosóficas [...]”.43  

 
42  MORAIS, Carlos Blanco de. Direitos sociais e controlo de inconstitucionalidade 
por omissão no ordenamento brasileiro: activismo judicial momentâneo ou um novo 
paradigma? Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, ano 5, n. 
20, p. 211-243, out./dez. 2011a. p. 228. 
43  Embora parta de conceitos diferentes dos ora empregados, Fábio Lima Quintas 
também sustenta ser inadequada a assimilação entre a superação da omissão legisla-
tiva inconstitucional e a integração normativa que identifica a regra adequada para o 
caso. Em seu entendimento, há, no sistema jurídico brasileiro, uma forma própria de 
enfrentar as situações de omissão legislativa, o que se faz no âmbito da jurisdição 
constitucional, e não da jurisdição ordinária. Trata-se, segundo o autor, de uma decor-
rência da necessidade de “[...] tratar em planos distintos direito e política, aplicação 
do direito e declaração de inconstitucionalidade, argumentos constitucionais e infra-
constitucionais”. (QUINTAS, Fábio Lima. Mandado de injunção no Supremo Tribu-
nal Federal: de acordo com a Lei n. 13.300, de 23 junho de 2016. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 276). 
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A prática censurada por Morais44 foi, a seu ver, especial-
mente impulsionada pela corrente doutrinária identificada como 
neoconstitucionalismo, da qual Barroso45 é um dos mais conhe-
cidos defensores no Brasil. Trata-se, na definição deste autor, de 
um novo paradigma para o direito constitucional, situado no 
marco do pós-positivismo, que procura superar a legalidade es-
trita por meio de uma leitura moral do direito. Essa concepção, 
em seu entendimento, possui as seguintes características: a) re-
conhecimento de força normativa à Constituição, compreen-
dendo todas as normas constitucionais como dotadas de impera-
tividade e suscetíveis de cumprimento forçado; b) expansão da 
jurisdição constitucional, em detrimento do modelo de suprema-
cia do Poder Legislativo; e c) elaboração de novos conceitos e 
categorias sobre a interpretação jurídica, agrupados sob a desig-
nação de nova interpretação constitucional, que compreende o 
intérprete como coparticipante do processo de criação do direito, 
estando autorizado a completar o trabalho do legislador por meio 
da realização de valorações de sentido e de escolhas entre solu-
ções possíveis. 

Por sua vez, Morais46 considera que o neoconstituciona-
lismo tem servido para respaldar decisões judiciais que: a) des-
prezam a existência de diferenças muito claras entre as várias 
normas constitucionais ao defender que todas tenham um regime 
idêntico de aplicação, embora o texto constitucional exija, ex-
pressamente, a intermediação legislativa para a concretização de 
alguns de seus dispositivos; b) compreendem a separação de Po-
deres como um estorvo para a realização dos direitos sociais, 
substituindo-a pela atribuição ao Judiciário da última palavra 

 
44  MORAIS, Carlos Blanco de. O controlo de inconstitucionalidade por omissão no 
ordenamento brasileiro e a tutela dos direitos sociais: um mero ciclo activista ou uma 
evolução para o paradigma neoconstitucionalista? Revista de Direito Constitucional 
e Internacional, São Paulo, v. 78, p. 153-227, jan./mar. 2012.  
45  BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do di-
reito: o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. Revista de Direito Adminis-
trativo, Rio de Janeiro, v. 240, p. 1-42, 2005.  
46  MORAIS, 2012. 
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sobre o exercício de funções públicas que a Constituição reserva 
aos outros Poderes; e, por meio de mecanismos da nova inter-
pretação constitucional, tais como a ponderação, c) deixam de 
lado o texto das regras constitucionais e legais para privilegiar 
valores morais extraídos, pelo intérprete, de normas principioló-
gicas, sem que tais operações sejam pautadas em critérios meto-
dológicos de caráter científico. 

A divergência entre Barroso e Morais se reflete, com ni-
tidez, na concepção que cada um desses autores sustenta a res-
peito do significado do MI na ordem constitucional brasileira. 
Morais47 parece concordar com a afirmação de Barroso48 no sen-
tido de que o MI seria prescindível caso qualquer juiz pudesse, 
nos casos de sua competência, suprir as omissões inconstitucio-
nais. Para o jurista português, caso pretendesse que os tribunais 
comuns exercessem essa função, o legislador constitucional nem 
teria criado mecanismos específicos de controle da omissão. Di-
ferentemente de Barroso49, entretanto, que defendia o abandono 
do instituto e a adoção de uma outra alternativa “[...] de muito 
maior eficiência [...]”, Morais50 não desconsiderou que o texto 
constitucional efetivamente prevê o MI e a ADO como instru-
mentos destinados ao controle da inconstitucionalidade por 
omissão, o que fragiliza a defesa de outras alternativas pelo sim-
ples fato de parecerem melhores ou mais eficientes. Assim, en-
quanto Barroso51 propõe a assimilação das omissões inconstitu-
cionais às lacunas e a dispersão do poder para supri-las por todo 
o Poder Judiciário, o que, como visto, foi explicitamente rejei-
tado pela Assembleia Constituinte, Morais52 afasta tal assimila-
ção e se posiciona contrariamente à possibilidade de os juízos 
comuns exercerem controle de constitucionalidade por omissão 

 
47  MORAIS, 2011a. 
48  BARROSO, 2006. 
49  Ibidem, p. 113. 
50  MORAIS, 2011a. 
51  BARROSO, 2006. 
52  MORAIS, 2011a. 
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fora dos processos criados para tal fim, especialmente se o exer-
cício dessa função envolver o suprimento judicial da omissão. 

Mais recentemente, Barroso53 amenizou sua posição 
quanto à desnecessidade do MI e passou a defender que, diante 
da reabilitação do instituto pela jurisprudência do STF, seria 
possível cogitar de sua utilidade prática para uniformizar os cri-
térios de integração das lacunas. Essa cogitação não afasta, a seu 
ver, a conclusão anterior de que qualquer juízo é competente 
para suprir as lacunas nos casos concretos. Ocorre que o próprio 
exercício dessa função poderia ensejar decisões conflitantes ou 
não isonômicas, caso em que o MI, por se tratar de processo cuja 
competência para julgamento é concentrada em alguns tribunais, 
poderia servir para a prolação de decisões de caráter geral, em 
benefício da isonomia. Nessa perspectiva, o MI seria convertido 
em um instrumento de abstrativização e uniformização das de-
cisões dos juízos comuns sobre casos que envolvessem a inte-
gração de lacunas.  

A proposta de assimilar as omissões inconstitucionais às 
lacunas legais foi, como visto, rejeitada pela Assembleia Cons-
tituinte, que optou, em vez disso, por concentrar o julgamento 
dos casos de omissão inconstitucional por falta de lei federal no 
STF, órgão exclusivamente competente para julgar as ADOs e 
os MIs com esse objeto. Entretanto, conforme reconhece o pró-
prio Barroso54, a criação desses dois institutos e a conformação 
que lhes conferiu o STF não impediram “[...] que juízes e tribu-
nais, na maioria das situações, dessem máxima efetividade às 
normas constitucionais [...]”. De fato, o próprio STF tem exer-
cido funções aditivas de forma muito mais frequente em outros 
instrumentos processuais, que não se voltam, especificamente, 

 
53  BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasi-
leiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 6. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. 
54  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os 
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. p. 225. 
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ao controle de constitucionalidade por omissão.  
 

3 O MANDADO DE INJUNÇÃO COMO VIA PRÓPRIA 
PARA O CONTROLE DA OMISSÃO INCONSTITUCIONAL 
E O ATIVISMO SELETIVO E DISSIMULADO PRATICADO 
PELO SUPREMO EM OUTROS INSTRUMENTOS 

 
Os desestímulos emitidos pelo STF ao uso do MI, con-

sistentes na imposição de excessivas limitações formais de 
acesso a essa via, no reduzido quantitativo de temas julgados 
procedentes em sede de MI e nas severas restrições impostas aos 
efeitos produzidos pelo instituto nos primeiros anos de vigência 
da Constituição, fizeram dessa garantia constitucional promis-
sora um ambiente hostil às iniciativas dos jurisdicionados. Após 
um período inicial de intensa experimentação pelos impetrantes, 
cujas tentativas eram, em geral, prontamente rechaçadas pelo 
STF, os jurisdicionados passaram a concentrar suas iniciativas 
nos poucos temas que já haviam sido acolhidos por decisões de 
procedência do tribunal. Ao mesmo tempo e, por vezes, com su-
cesso, outras tentativas foram feitas em instrumentos processu-
ais incapazes, em princípio, de propiciar resultados semelhantes 
aos buscados pela via do MI. 

As constatações expostas no parágrafo anterior são em-
basadas em pesquisa empírica realizada por Fulgêncio e Costa55 
a respeito do MI. Tais assertivas infirmam, em parte, a hipótese 
formulada por Arguelhes e Ribeiro56 para explicar a suposta 
queda na utilização da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) quanto à judicialização de questões políticas. Estes auto-
res sugeriram que, em decorrência da (re)descoberta de instru-
mentos até então subutilizados, a exemplo do MI e da Arguição 

 
55  FULGÊNCIO, Henrique Augusto Figueiredo; COSTA, Alexandre Araújo. As 
funções contemporâneas do Mandado de Injunção: análise empírica sobre o perfil das 
ações ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal. Revista da Faculdade de Direito 
do Sul de Minas, Pouso Alegre, v. 34, n. 2, p. 451-488, jul./dez. 2018. 
56  ARGUELHES; RIBEIRO, op. cit. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________723_ 
 

 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), questões 
que eram submetidas ao STF por meio das ADIs passaram a ser 
canalizadas para essas outras modalidades processuais. Na for-
mulação dessa hipótese, Arguelhes e Ribeiro57 levaram em conta 
a explosão do número de MIs ajuizados após 2007, bem como a 
amplitude conferida pelo STF ao objeto da ADPF. Ao menos no 
que diz respeito ao MI, podemos certificar que a explicação não 
procede, dado que referida explosão de impetrações se deve, ex-
clusivamente, ao excessivo número de MIs sobre aposentadoria 
especial ajuizados após 2007: entre 01/01/2008 e 05/10/2019, 
cerca de 92% dos MIs ajuizados tratam, exclusivamente, desse 
tema. Aliás, os próprios autores rejeitaram parcialmente essa hi-
pótese em artigo mais recente58, em que constataram a excessiva 
concentração temática dos MIs ajuizados após 2007 em direitos 
de servidores públicos. 

Mas, além disso, a presente investigação fornece elemen-
tos que sugerem o sentido inverso do redirecionamento de de-
mandas inicialmente cogitado por Arguelhes e Ribeiro59. Na se-
quência, enumeramos, em caráter exemplificativo, vários temas 
que, apesar de descartados em sede de MI, foram objeto de de-
cisões com efeitos aditivos proferidas pelo STF em outros ins-
trumentos processuais, tais como a ADI, a ADPF, o Recurso Ex-
traordinário (RE) e o Habeas Corpus (HC). Embora não sejam 
especificamente destinados ao controle da omissão inconstituci-
onal, esses instrumentos não apenas receberam demandas que já 
haviam sido objeto de MIs, como também ofereceram respostas 
mais satisfatórias, do ponto de vista dos postulantes, do que as 
fornecidas por meio do instituto em exame. Confira-se: 
a) revisão geral anual: o STF não julgou procedente nenhum 

 
57  Ibidem. 
58  RIBEIRO, Leandro Molhano; ARGUELHES, Diego Werneck. Nem evolu-
ção, nem renascimento? Contingência e captura corporativa em três décadas de man-
dado de injunção. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 55, n. 219, p. 103-
132, jul./set. 2018. 
59  ARGUELHES; RIBEIRO, op. cit. 
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dos mais de 140 MIs impetrados sobre o tema; já no Recurso 
em Mandado de Segurança n. 22.307 (19/02/1997)60, esten-
deu aos servidores, com fundamento no princípio da isono-
mia e no art. 37, X, da Constituição, o reajuste de 28,86% 
que havia sido deferido aos militares;  

b) isonomia remuneratória entre cargos distintos: de acordo 
com a Súmula Vinculante n. 3761, “não cabe ao Poder Judi-
ciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimen-
tos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
Em sede de MI, os processos que veiculavam semelhante 
pretensão foram rejeitados, em geral, pelos argumentos de 
que a isonomia é autoaplicável ou apenas vincula o legisla-
dor para o futuro, não cabendo ao Judiciário corrigir omissão 
parcial de lei existente. Esse princípio serviu de fundamento, 
no entanto, para o STF estender o pagamento de auxílio-mo-
radia aos magistrados de todo o País, por meio de decisão 
monocrática que deu ensejo à edição da Resolução n. 
199/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual so-
mente foi revogada mais de 4 anos depois62, logo após a 

 
60  Os julgamentos do STF mencionados no presente trabalho podem ser consultados 
na página de Acompanhamento Processual do sítio eletrônico do tribunal, disponível 
em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/pesquisarProcesso.asp; acesso em: 26 fev. 
2021. Sendo assim, a citação dessas decisões será realizada mediante referência à 
classe processual, ao número do processo, à data da conclusão do julgado e, no caso 
de transcrição literal, ao número da página do documento eletrônico, a não ser em 
situações excepcionais em que, por não constarem do sítio referido, as decisões serão 
referidas de forma pormenorizada. De modo semelhante, os atos normativos identifi-
cados no texto por meio de sua espécie normativa, número e ano de edição foram 
extraídos, em sua quase totalidade, do Portal da Legislação do governo federal, dis-
ponível em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao; acesso em: 26 fev. 2021. As nor-
mas que não constam desse sítio também serão objeto de referências específicas. 
61  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante nº 37. Não cabe ao Poder 
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores pú-
blicos sob o fundamento de isonomia. Brasília, DF: Supremo Tribunal Federal, 
[2014c]. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurispruden-
cia.asp?s1=37.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes. Acesso 
em: 26 fev. 2021. 
62  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 199, de 7 de outubro de 
2014. A ajuda de custo para moradia no âmbito do Poder Judiciário, prevista no art. 
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concessão de reajuste remuneratório à magistratura por meio 
de lei; 

c) paridade entre servidores ativos e inativos: também inspi-
rada na isonomia, a antiga regra da paridade foi classificada 
pelo STF como autoaplicável (MI 381, 15/10/1996). Em 
sede de RE, o STF vem estendendo aos inativos parcelas re-
muneratórias que haviam sido legalmente deferidas apenas 
aos servidores ativos, como se depreende do Tema n. 602 de 
repercussão geral (RE 677.730, 28/08/2014) e das Súmulas 
Vinculantes n. 2063 e 3464; 

d) teto remuneratório: no MI 685 (13/10/2004), o STF não ad-
mitiu pedido de utilização do subsídio dos ministros que o 
compõem como teto para a remuneração dos servidores do 
Estado de São Paulo. Já na ADI 3.854 (28/02/2007), o tribu-
nal substituiu, apenas para os magistrados, o subteto estadual 
pelo teto correspondente ao subsídio dos ministros do STF, 
por meio de interpretação conforme a dispositivo da própria 

 
65, II, da Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979, de caráter indenizatório, é 
devida a todos os membros da magistratura nacional. Diário de Justiça Eletrônico do 
Conselho Nacional de Justiça, Brasília, n. 182, p. 3, 8 out. 2014a. Disponível em: 
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2076. Acesso em: 
26 fev. 2021. 
63  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante nº 20. A Gratificação de 
Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 
10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta 
e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do 
artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a 
conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Me-
dida Provisória nº 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos. Bra-
sília, DF: Supremo Tribunal Federal, [2009b]. Disponível em: https://jurispruden-
cia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula768/false. Acesso em: 26 fev. 2021. 
64  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante nº 34. A Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, instituída 
pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 
(sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 
10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 
41/2003 e 47/2005). Brasília, DF: Supremo Tribunal Federal, [2014b]. Disponível em: 
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula785/false. Acesso em: 26 
fev. 2021.  
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Constituição. De modo semelhante, no julgamento do RE 
663.696 (28/02/2019), o STF substituiu, em relação aos pro-
curadores municipais, o subsídio do Prefeito pelo subsídio 
dos Desembargadores, como teto a ser observado em relação 
a tais servidores; 

e) base de cálculo do adicional de insalubridade devido a ser-
vidor público: em sede de MI, o STF negou conhecimento a 
vários pedidos de regulamentação do referido adicional, pre-
visto no art. 7º, XXIII, da Constituição, de modo a que fosse 
calculado com base na respectiva remuneração em vez de ter 
como parâmetro o salário mínimo; no RE 687.395 
(04/02/2014), o tribunal supriu omissão total, autorizando o 
cálculo do adicional a partir do vencimento básico do servi-
dor, no caso de não haver critério legalmente fixado; 

f) aposentadoria compulsória e regras para remoção dos titula-
res de cartórios: ambos os temas também foram objeto de 
MIs descartados. Quanto à aposentadoria compulsória, o 
STF determinou sua incidência sobre os notários (RE 
178.236, 07/03/1996), apesar da Lei n. 8.935/1994 prever, 
de maneira expressa, que tais agentes poderiam se aposenta-
dor por invalidez ou facultativamente. Esse entendimento 
somente foi alterado após a edição da Emenda Constitucio-
nal n. 20/1998. Em relação aos concursos de remoção, o STF 
estabeleceu diversas regras sobre a matéria, a exemplo de 
critérios para a pontuação dos títulos (ADI 4.178, 
04/02/2010); e considerou válida a Resolução n. 81/2009 do 
CNJ65, que disciplina pormenorizadamente o tema (ADI 
3.580, 20/05/2015); 

g) impeachment: por considerar que a matéria estava regula-
mentada pela Lei n. 1.079/1950, o STF negou conhecimento 

 
65  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 81, de 9 de junho de 2009. 
Dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos, para a outorga das Delegações 
de Notas e de Registro, e minuta de edital. Diário de Justiça Eletrônico do Conselho 
Nacional de Justiça, Brasília, n. 79, p. 5-7, 16 jun. 2009a. Disponível em: 
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/104. Acesso em: 26 fev. 2021. 
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ao MI 40466, que postulava a definição de normas sobre pro-
cesso e julgamento dos crimes de responsabilidade; já na 
ADPF 378 (17/12/2015), conferiu interpretação conforme a 
vários dispositivos dessa lei, o que ensejou alterações subs-
tanciais no regramento aplicável ao tema; 

h) perda do mandato antes do trânsito em julgado: o MI 604 
(14/09/1999) foi impetrado por prefeito cujo mandato havia 
sido cassado pela Câmara de Vereadores e, diante disso, pe-
dia que a matéria fosse regulamentada à semelhança do dis-
posto na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 
8.429/1992), a qual condiciona a perda da função pública ao 
trânsito em julgado da decisão condenatória. Referido MI foi 
descartado pelo STF por razões processuais. Na Ação Penal 
694 (02/05/2017), o tribunal instituiu nova hipótese de perda 
automática do mandato por parlamentar condenado crimi-
nalmente;  

i) definição do número de vereadores: o MI 39867, que versava 
sobre a regulamentação acerca do número de vereadores de 
determinado Município, não foi conhecido pelo STF, em 
cujo entendimento o MI não se revelava um instrumento 
adequado para tal finalidade. Já no RE 197.917 
(24/03/2004), o STF estabeleceu fórmula para o cálculo do 
número de vereadores dos diversos Municípios, com funda-
mento nos princípios da isonomia e da razoabilidade, o que 
ensejou, inclusive, a edição da Resolução n. 21.702/2004 
pelo Tribunal Superior Eleitoral68; 

 
66  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção 404. Impetrante: Ân-
gelo Gamez Nunez e outros. Impetrada: Câmara dos Deputados. Relator: Min. Mo-
reira Alves, 25 de setembro de 1992. Diário da Justiça: seção 1, Brasília, DF, ano 47, 
n. 191, p. 17038, 5 out. 1992b. 
67  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção 398. Impetrante: Câ-
mara de Vereadores de Sapucaia do Sul. Impetrado: Congresso Nacional. Relator: 
Min. Octavio Gallotti, 1º de julho de 1992. Diário da Justiça: seção 1, Brasília, DF, 
ano 47, n. 148, p. 11418, 4 ago. 1992a.  
68  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução n. 21.702, de 2 de abril de 2004. 
Instruções sobre o número de vereadores a eleger segundo a população de cada 
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j) cláusula de barreira e propaganda eleitoral: no julgamento da 
ADIs 1.351 e 1.354 (07/12/2006), o STF modificou os crité-
rios exigidos para o funcionamento parlamentar dos partidos 
políticos. Além de eliminar a denominada cláusula de bar-
reira, com impacto, inclusive, na distribuição dos recursos 
do Fundo Partidário, o tribunal transformou normas provisó-
rias em permanentes, de modo a preencher o vácuo norma-
tivo que havia criado. Já nas ADIs 5.487 (25/08/2016), 5.488 
(31/08/2016) e 4.430 (29/06/2012), o tribunal alterou, medi-
ante interpretação conforme, os critérios de acesso dos par-
tidos novos ao tempo de propaganda eleitoral gratuita e de 
admissão dos candidatos nos debates promovidos pelas 
emissoras de rádio e televisão. Em sede de MI, diversos pro-
cessos relacionados à regulamentação dos direitos dos parti-
dos e candidatos à participação em pleitos eleitorais foram 
descartados;  

k) demarcação de terras indígenas: no MI 204 (16/05/1991), o 
impetrante, tendo em vista o conflito entre indígenas e ga-
rimpeiros, pleiteou a regulamentação do art. 67 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, que fixara prazo 
de 5 anos, contados a partir da promulgação da Constituição, 
para que a União demarcasse todas as terras indígenas. Por 
não ser índio ou garimpeiro, o STF declarou sua ilegitimi-
dade ativa. Já na ação popular ajuizada por um senador e dis-
tribuída como Petição 3.388 (19/03/2009), o STF não apenas 
referendou a adoção do modelo contínuo de demarcação, 
como também fixou 19 condicionantes, inclusive sobre o 
exercício da atividade de garimpagem na reserva; 

l) descriminalização do aborto e prisão domiciliar para gestan-
tes: ambas as questões, além de várias outras, foram suscita-
das no MI 6.591 (12/04/2016), descartado pelo STF sob a 

 
município. Diário da Justiça: seção 1, Brasília, n. 69, p. 91-92, 12 abr. 2004. Dispo-
nível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/in-
dex.jsp?data=12/04/2004&jornal=4&pagina=91&totalArquivos=368. Acesso em: 26 
fev. 2021. 
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alegação de ausência de dever de legislar a seu respeito. 
Pouco meses depois, a primeira turma do STF, ao julgar o 
HC 124.306 (09/08/2016), declarou a inconstitucionalidade 
do tipo penal do aborto nos primeiros 3 meses de gestação. 
Já no ano de 2018, a segunda turma do STF determinou, no 
HC 143.641 (20/02/2018, p. 8), a substituição da prisão pre-
ventiva por domiciliar em favor de todas as “[...] mulheres 
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas 
com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medi-
das socioeducativas [...]”. Para tanto, modificou o alcance do 
art. 318 do Código de Processo Penal (Decreto-Lei n. 
3.689/1941) e fixou parâmetros a serem observados nos ca-
sos concretos, a ponto de motivar a inclusão do art. 318-A 
no texto do diploma processual referido; 

m) casamento homoafetivo: sobre o tema, o STF descartou o MI 
4.236 (04/03/2013), sob a afirmação de que esse não seria o 
meio adequado para implementar tal direito. Na ADI 4.277 
e na ADPF 132 (ambas de 05/05/2011), o tribunal havia ad-
mitido a união estável entre pessoas do mesmo sexo a partir 
de interpretação conforme a dispositivo legal que a restrin-
gia, expressamente, ao casal de homem e mulher. Posterior-
mente, tendo em conta a união estável homoafetiva, o STF 
equiparou tal modalidade de organização familiar ao casa-
mento para fins sucessórios (RE 646.721, 10/05/2017). A 
matéria também foi disciplinada pela Resolução n. 175/2013 
do CNJ69; 

n) licença à adotante: essa matéria foi versada tanto no MI 
15670, não conhecido pelo STF por razões processuais, como 

 
69  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 175, de 14 de maio de 2013. 
Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união 
estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo. Diário de Justiça Eletrônico do 
Conselho Nacional de Justiça, Brasília, n. 89, p. 2, 15 maio 2013. Disponível em: 
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1754. Acesso em: 26 fev. 2021. 
70  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção 156. Impetrante: Ma-
ria Adélia De Andrade Neves Camiza. Impetrada: Companhia Estadual de Silos e Ar-
mazéns do Rio Grande do Sul. Relator: Min. Sydney Sanches, 28 de janeiro de 1991. 
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no RE 778.889 (10/03/2016), em que a previsão legal de li-
cença à adotante por 30 dias foi substituída por 120 dias, sob 
os argumentos de mutação constitucional e interpretação sis-
temática; 

o) presunção de inocência e direito de recorrer em liberdade: 
esses temas foram suscitados no MI 7171, em que se preten-
dia a regulamentação do art. 5º, LVII, da Constituição. O MI 
foi, no entanto, descartado pelo STF, que o reputou desca-
bido. Embora considere que tal dispositivo prescinde de re-
gulamentação, o STF já mudou seu entendimento sobre es-
ses temas de maneira significativa: entendia, até 2009, que a 
norma não impedia a execução provisória da pena após con-
firmada a condenação em segundo grau; a partir de então, 
passou a compreender que a pena só poderia ser executada 
após o trânsito em julgado (HC 84.078, 05/02/2009); em 
2016, o STF retomou o entendimento original (HC 126.292, 
17/02/2016), que foi novamente superado em 2019, em de-
corrência do julgamento das Ações Declaratórias de Consti-
tucionalidade (ADCs) 43, 44 e 54 (07/11/2019), em que se 
considerou, inclusive, a possibilidade de adoção de uma so-
lução intermediária; 

p) Lei da Ficha Limpa: o STF, no julgamento da ADI 4.578 e 
das ADCs 29 e 30 (16/02/2012), estendeu a incidência da Lei 
Complementar n. 135/2010 a fatos anteriores ao termo ini-
cial de sua vigência, em decisão controvertida no próprio tri-
bunal e que destoa da literalidade da lei interpretada, a qual 
se refere, no futuro do subjuntivo, à inelegibilidade dos su-
jeitos que forem condenados por órgão judicial colegiado. Já 
no MI 860 (18/08/2008), o tribunal recusou conhecimento, 
liminarmente, a pedido de regulamentação do direito político 

 
Diário da Justiça: seção 1, Brasília, DF, ano 46, n. 28, p. 747-748, 8 fev. 1991a.  
71  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção 71. Impetrante: Dou-
glas Alves do Carmo. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: 
Min. Sydney Sanches, 9 de janeiro 1989. Seção de Arquivo do Supremo Tribunal Fe-
deral. Guia 42.  
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de controle dos registros de candidaturas, mediante o exame 
da vida pregressa dos candidatos. Em 30/08//2019, ao apre-
ciar recurso de agravo interposto no referido MI, o min. re-
lator Marco Aurélio declarou a prejudicialidade da impetra-
ção, em decorrência, justamente, da superveniência da Lei 
Complementar n. 135/2010; 

q) guardas municipais: no MI 735 (31/08/2010), o pedido de 
regulamentação do exercício da atividade de policiamento 
ostensivo pelas guardas municipais não foi conhecido, sob o 
argumento de que o impetrante não possuiria semelhante di-
reito inviabilizado por omissão estatal. Na ADI 5.948 
(29/06/2018), o STF estendeu, por decisão cautelar mono-
crática, o porte de arma de fogo a todos os integrantes das 
guardas municipais, em aplicação aos princípios da isonomia 
e da razoabilidade; 

r) Defensoria Pública: o STF descartou MIs que versavam so-
bre a regulamentação da criação e acesso a cargos na Defen-
soria Pública, mas determinou, no Agravo de Instrumento 
598.212 (25/03/2014), a criação da Defensoria Pública em 
comarca do Estado do Paraná, por considerar caracterizada 
situação de omissão inconstitucional; 

s) acesso à justiça: o STF não examinou o mérito do MI 932 
(21/10/2015), em que se postulava a regulamentação do di-
reito das instituições sociais à assistência judiciária. À época 
da impetração desse MI, em 12/12/2008, esse direito so-
mente era expressamente concedido às pessoas físicas que, 
nos termos do art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/1950, 
não podiam arcar com as despesas do processo sem prejuízo 
do sustento próprio ou de sua família. A despeito da literali-
dade desse dispositivo, o STF decidiu estendê-lo às pessoas 
jurídicas, mas, para tanto, estabeleceu critério diferente, exi-
gindo-lhes não apenas a afirmação, mas a efetiva comprova-
ção da insuficiência de recursos, em julgamento proferido 
em sede de Reclamação (Rcl 1.905, 04/09/2001); 
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t) precatórios, correção monetária e compensação de tributos: 
nas ADIs 4.357 e 4.425 (14/03/2013), em que se examinou 
o regime de execução mediante precatório, o STF aumentou 
o conjunto de pessoas que detêm preferência no recebimento 
de seus créditos em razão da idade; substituiu o índice de 
atualização monetária e de juros moratórios; modificou a 
conformação do regime especial de pagamento de precató-
rios; e delegou competência ao CNJ para apresentar proposta 
normativa que previsse a utilização de depósitos judicias 
para o pagamento de precatórios e a possibilidade de com-
pensação de precatórios vencidos com créditos inscritos em 
dívida ativa. Temas semelhantes, tais como a regulamenta-
ção das hipóteses de recusa da Fazenda ao pagamento dos 
precatórios (MI 619, 11/02/2005) e da compensação de cré-
ditos tributários foram descartados em sede de MI72; 

u) isenção de contribuição previdenciária ao portador de do-
ença incapacitante: o MI 749 (25/06/2014), impetrado por 
pessoa alegadamente portadora de doenças incapacitantes, 
não foi conhecido por supostas razões processuais. Na ADI 
3.477 (04/03/2015), o STF reconfigurou isenção que havia 
sido deferida pelo legislador estadual com fundamento no 
art. 40, § 21, da Constituição. A matéria também está sendo 
debatida no RE 630.137 (07/10/2010), em que se reconheceu 
a repercussão geral da questão concernente à autoaplicabili-
dade desse dispositivo constitucional, embora seu texto con-
tivesse a cláusula “na forma da lei”. O art. 40, § 21, da Cons-
tituição restou, posteriormente, revogado pela Emenda 
Constitucional n. 103/2019. 

Como se nota, há, ao menos, algumas dezenas de temas 
que, não obstante descartados em sede de MI, ensejaram a atua-
ção do STF como legislador positivo em outros instrumentos 

 
72  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção 353. Impetrante: Mo-
nasa-Consultoria e Projetos Ltda e outro. Impetrado: Congresso Nacional. Relator: 
Min. Célio Borja, 11 de setembro de 1991. Diário da Justiça: seção 1, Brasília, DF, 
ano 46, n. 182, p. 12806, 19 set. 1991b. 
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processuais. A enumeração apresentada não pretende ser exaus-
tiva, mas já contempla um conjunto de assuntos bastante supe-
rior ao dos temas que foram objeto das decisões de procedência 
proferidas nos MIs. Esse conjunto seria substancialmente ampli-
ado caso fossem considerados não apenas os temas suscitados 
em sede de MI, mas todos aqueles em que o STF proferiu deci-
sões com efeitos aditivos em processos de outros tipos. 

A esse respeito, é interessante notar que, ao descrever o 
ativismo judicial observado no Brasil durante as últimas déca-
das, a literatura costuma citar, como uma manifestação emble-
mática desse movimento, a viragem jurisprudencial verificada a 
respeito do MI no ano de 2007, quando o STF passou a admitir 
que as omissões legislativas fossem supridas pelo próprio tribu-
nal.73 No entanto, na especificação dos temas em que essa pos-
tura ativista tem se manifestado, quase todas as decisões citadas 
pelos juristas não foram produzidas por meio dos instrumentos 
típicos de controle da omissão inconstitucional, ao passo que os 
exemplos relacionados ao MI ficam circunscritos aos processos 
sobre greve e aposentadoria especial.  

Nessa linha, Vieira74 menciona os julgamentos 

 
73  Carlos Alexandre de Azevedo Campos, que compreende o ativismo judicial como 
o exercício expansivo de poderes políticos-normativos pelos magistrados diante dos 
demais atores políticos, aduz que a expressão foi utilizada, de modo pioneiro, por 
Arthur Schlesinger Jr. em artigo publicado no ano de 1947 sobre a Suprema Corte dos 
Estados Unidos, o qual a apresentou em oposição à ideia de autorrestrição judicial. 
Nessa linha, a atuação do Judiciário como legislador positivo, especialmente nos casos 
de substituição da vontade do legislador, constituiria manifestação do ativismo. 
(CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. O ativismo judicial contemporâneo no Su-
premo Tribunal Federal e nas cortes estrangeiras. Direito Público, Brasília, ano 13, n. 
70, p. 78-103, jul./ago. 2016).  
 Ronald Dworkin, por sua vez, define o ativismo judicial como uma forma viru-
lenta de pragmatismo jurídico. Em suas palavras, “um juiz ativista ignoraria o texto 
da Constituição, a história de sua promulgação, as decisões anteriores da Suprema 
Corte que buscaram interpretá-la e as duradouras tradições de nossa cultura política. 
O ativista ignoraria tudo isso para impor a outros poderes do Estado seu próprio ponto 
de vista sobre o que a justiça exige”. (DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tra-
dução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 451-45). 
74  VIEIRA, 2008. 
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proferidos sobre pesquisas com células-tronco (ADI 3.510, 
29/05/2008), fidelidade partidária (MS 26.603, 04/10/2007) e 
progressão de regime aos presos por crimes hediondos (Rcl 
4.335, 20/03/2014) como exemplos de atuação supremocrática. 
Morais75 considera que o STF passou a proferir decisões aditivas 
com maior frequência a partir de 2004, citando como leading 
case a já aludida extensão do reajuste de 28,86% aos servidores 
públicos civis. O autor faz referência, igualmente, à ADI 3.105 
(18/08/2004), em que o STF, com fundamento no princípio da 
isonomia, modificou a base de cálculo da contribuição previden-
ciária devida por servidores públicos; à ADI 2.652 (08/05/2003), 
na qual, também sob o argumento de isonomia, estendeu aos ad-
vogados públicos regra que ressalva os advogados privados da 
incidência de multa; ao caso da interrupção da gravidez de feto 
anencéfalo (ADPF 54, 12/04/2012); e à jurisprudência, por ele 
qualificada como emocional, normativa e prestacional, dos tri-
bunais brasileiros relacionada ao direito à saúde, a qual, frequen-
temente avalizada pelo STF, determina a distribuição de medi-
camentos, a internação hospitalar e a realização de tratamentos 
gratuitos, inclusive no exterior, com fundamento direto nas nor-
mas programáticas constantes dos art. 6º e 196 da Constituição. 

Maia76, por sua vez, cita como exemplos de sentenças 
aditivas os julgamentos sobre o direito de greve e a demarcação 
da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Taschetto77 também 
destaca os julgados sobre greve de servidores, fetos anencéfalos, 
demarcação da Raposa Serra do Sol, fidelidade partidária e iso-
nomia entre advogados públicos e privados, além da modifica-
ção, mediante interpretação conforme e redução parcial de texto, 

 
75  MORAIS, 2011b. 
76  MAIA, Cristiano Soares Barroso. A sentença aditiva e o Supremo Tribunal Fede-
ral: entre o estado de direito e soberania popular. 2013. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2013. 
77  TASCHETTO, Fernando Maicon Prado. As sentenças aditivas e as sentenças 
substitutivas: direito italiano e brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2016. 
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dos critérios legais de incidência de juros compensatórios e de 
honorários nas desapropriações por utilidade pública (ADI 
2.332, 17/05/2018). Aos julgamentos levantados por tais auto-
res, Campos78 adiciona os casos relacionados à união estável ho-
moafetiva e à cláusula de barreira. 

A consideração dos múltiplos casos listados acima pro-
porciona uma compreensão mais adequada a respeito do papel 
desempenhado pelo MI no movimento de expansão dos poderes 
desempenhados pelo STF ao longo dos últimos anos. Essa com-
preensão aprimorada parte das seguintes constatações:  
a) a atuação do STF como legislador positivo ocorre com mais 

frequência fora dos instrumentos específicos de controle da 
omissão inconstitucional;79  

b) nos demais processos, o STF se considera apto a exercer in-
tervenção tão ou mais intensa do que a desempenhada em 
sede de MI e ADO, atuando, por vezes, em substituição ao 
próprio legislador constituinte; 

c) diversamente do que se verifica em sede de MI e ADO, a 
atuação do STF como legislador positivo nos demais proces-
sos analisados não ocorre, em regra, de forma declarada, mas 
é apresentada pelo tribunal como atividade de mera aplica-
ção ou interpretação da Constituição, incluídos os casos em 
que declara a ocorrência de mutação constitucional e em que 
utiliza a técnica de intepretação conforme; e 

d) o excessivo rigor formal exigido em sede de MI contrasta 
com a licenciosidade com que o STF, nos demais processos, 
profere decisões revestidas de efeitos aditivos, em substitui-
ção aos demais Poderes estatais e ao próprio Poder Consti-
tuinte.  

Esse diagnóstico é reforçado, especialmente quanto às 

 
78  CAMPOS, 2016.  
79  Em investigação empírica sobre as 148 ADOs ajuizadas perante o STF até 
05/10/2019, verificamos que, durante esse período, somente foram julgadas proceden-
tes, total ou parcialmente, 36 ações sobre 7 temas distintos.  
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duas últimas afirmações, pela descrição de Campos80 acerca da 
prática decisória do STF relacionada às sentenças aditivas. Re-
ferido autor, que já desempenhou a função de assessor do min. 
Marco Aurélio no STF81, entende que as decisões aditivas do 
tribunal carecem de um padrão de julgamento. Em suas palavras, 
“[...] dependendo do tema envolvido, [...] os membros do tribu-
nal não suscitam tantas dificuldades em aplicar sentenças aditi-
vas; na verdade, adicionam sentidos normativos sem assumir 
que proferiram sentenças aditivas”82.  

Para sustentar sua alegação, Campos83 menciona o julga-
mento da ADPF 54 (12/04/2012), em que a corrente majoritária, 
inaugurada pelo min. relator Marco Aurélio, se esforçou para 
caracterizar sua conclusão como decorrência de mera atividade 
de interpretação, por meio da qual seria possível concluir pela 
atipicidade da conduta de interrupção da gravidez de feto anen-
céfalo. O voto do relator foi acompanhado pela maioria, inclu-
sive pelo min. Luiz Fux, que considerou existente situação de 
lacuna passível de integração por equidade. Por sua vez, os min. 
Gilmar Mendes e Celso de Mello contestaram a caracterização 
do julgamento do STF como caso de mera interpretação ou inte-
gração. De maneira enfática, Gilmar Mendes afirmou que o STF 
nem sempre se atenta para os limites que separam as decisões 
aditivas dos julgados de interpretação conforme, os quais fre-
quentemente são utilizados pelo tribunal para modificar o sen-
tido normativo de textos legais. Citando os MIs sobre greve de 
servidores, Gilmar Mendes defendeu abertamente a prolação de 
decisão aditiva no caso referido, bem como criticou o recurso a 

 
80 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. As sentenças manipulativas aditivas: os 
casos das Cortes Constitucionais da Itália, da África do Sul e do STF. Revista de Pro-
cesso, São Paulo, ano 40, v. 246, p. 403-427, ago. 2015. 
81  HENRIQUES, Adriane da Rocha Callado et al. Um tributo à integridade judicial: 
25 anos do ministro Marco Aurélio no Supremo. Consultor Jurídico, São Paulo, 15 
jun. 2015. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-jun-15/tributo-integri-
dade-judicial-25-anos-marco-aurelio-stf?pagina=3. Acesso em: 26 fev. 2021. 
82  CAMPOS, 2015, p. 421. 
83  Ibidem. 
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subterfúgios indesejáveis, tais como a opção pelo não conheci-
mento da ação, nas hipóteses em que somente a sentença de ca-
ráter aditivo é capaz de resolver o problema. Prevaleceu, no en-
tanto, o discurso de que se tratava de mera operação interpreta-
tiva. 

Segundo Campos84, este e outros casos de interpretação 
conforme ou de interpretação constitucional direta revelam que 
“[...] a maioria dos Ministros nega estar criando judicialmente o 
direito, se diz incomodada com as sentenças aditivas [...], mas, 
com frequência enorme, profere votos escancaradamente mani-
pulativos dos sentidos normativos das leis ou inovadores até 
mesmo da ordem constitucional”. Trata-se, a seu ver, de aspecto 
problemático dos processos decisórios do STF, que dificulta a 
identificação de critérios quanto à prolação das sentenças aditi-
vas. 

Ao que parece, o STF prefere atuar como legislador po-
sitivo em processos que não foram configurados para esse fim 
específico, ou seja, fora do MI e da ADO, o que lhe permite de-
sempenhar tal função extraordinária de forma oculta, desre-
grada, seletiva e sem a participação dos órgãos legislativos e 
executivos como partes do processo. A suposta viragem juris-
prudencial ocorrida em 2007 a respeito do MI, embora não o 
tenha transformado em um instrumento efetivo de concretização 
dos direitos constitucionais, serviu de forte argumento estraté-
gico85 para consolidar a expansão da autoridade do Poder Judi-
ciário e para naturalizar sua competência de atuar em substitui-
ção aos demais Poderes estatais e ao próprio Constituinte, ainda 
que de forma não declarada e fora dos instrumentos de controle 
da omissão inconstitucional. 

A questão principal ora suscitada não diz respeito aos 
instrumentos que podem servir de veículo para a criação judicial 
de normas, mas à inadequação de um ativismo judicial praticado 

 
84  Ibidem, p. 424. 
85  BENVINDO, 2011/2012. 
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de forma oculta e seletiva.86 A percepção que temos é de que, 
por meio dos artifícios mencionados, o Judiciário procura dis-
farçar sua prática de selecionar os casos em que considera con-
veniente manifestar seu ativismo e descartar os demais por ra-
zões aparentemente formais, escolhendo, desse modo, como, 
quando, onde e em benefício de quem atua de maneira ativista. 

A falta de critérios decisórios claros é, em si, um pro-
blema relevante para o sistema jurídico e assume especial gravi-
dade ao se manifestar no âmbito do controle da omissão incons-
titucional.87 Diversamente do que sugere Barroso88, a dispersão, 
por todo o Judiciário, do poder de suprir as omissões identifica-
das em qualquer caso não é, necessariamente, a solução mais 
efetiva para a concretização dos direitos, tampouco pode ser 
convertida em um objetivo a ser buscado a qualquer custo, em 
detrimento, inclusive, do texto expresso da Constituição. A pro-
lação de decisões com efeitos aditivos ou de qualquer outra es-
pécie de julgado que envolva o estabelecimento de regras cuja 
aplicação não se limite ao caso concreto ameaça a delicada rela-
ção de convivência harmônica que deve ser mantida entre os Po-
deres estatais. De fato, conferir ao Judiciário as funções de apon-
tar as omissões e de expedir as normas necessárias para supri-las 
põe em risco a própria existência dos Poderes estatais como ins-
tâncias separadas e independentes, o que pressupõe a 

 
86  De fato, nossa preocupação central não é a de limitar a utilização de outros 
mecanismos processuais para o controle da omissão; consiste, na verdade, em expan-
dir a utilização do MI para casos de omissão que, até agora, só foram explorados por 
meio de outros institutos ou que sequer têm sido fiscalizados pelo Judiciário. A pro-
pósito da possibilidade de atribuição de exclusividade ao MI e à ADO quanto ao con-
trole das omissões legislativas, é oportuno salientar que, até 01/10/2008, a ADO se-
quer constituía uma classe processual diferenciada da ADI e, desde 06/12/1999, 
quando publicada a Lei n. 9.882, a ADPF funciona como instrumento subsidiário do 
controle concentrado exercido pelo STF, podendo abarcar, inclusive, questões de 
omissão inconstitucional. 
87  NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais 
como diferença paradoxal do sistema jurídico. São Paulo: Editora WMF Martins Fon-
tes, 2013. 
88  BARROSO, 2012. 
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delimitação de esferas distintas de atuação para cada um deles. 
89 

Diante do modelo de separação de Poderes adotado pela 
Constituição de 1988, é plausível argumentar que as funções re-
feridas sejam desempenhadas pelo Judiciário, mas desde que 
isso ocorra de modo excepcional e transparente. Dentre as pou-
cas balizas estabelecidas pela Assembleia Constituinte a respeito 
do MI e da ADO, fica claro que se trata de instrumentos dotados 
de uma função especial e que, à época, constituía uma novidade, 
não assimilável à função corriqueira do Poder Judiciário de apli-
car normas abstratas preexistentes aos casos concretos; além 
disso, em relação às hipóteses mais relevantes de omissão in-
constitucional, consistentes na falta de leis federais, o art. 102, I, 
“q”, e § 2º, da Constituição reservou seu julgamento ao STF. 
Nesses termos, o MI e a ADO correspondem aos âmbitos espe-
cificamente delineados pela Constituição para que o STF exerça 
as delicadas funções de dialogar com os demais Poderes e de, 
eventualmente, interferir judicialmente no desempenho das fun-
ções legislativas e administrativas que lhes são próprias.  

A compreensão de que há, ao menos, algumas questões 
que devem ser reservadas ao MI e à ADO não é, portanto, deri-
vada de inadequado fetichismo com a letra da Constituição ou 
de suposta pretensão de inviabilizar a efetividade dos direitos 
constitucionais. Tais institutos não são, como sustentado por 
Barroso90, meros entraves à concretização constitucional ou 

 
89  Anderson Vichinkeski Teixeira considera que são de quatro espécies as condutas 
ativistas que mais lesam a ordem constitucional e a instabilidade institucional: a atu-
ação como legislador positivo, a ofensa ao princípio da separação dos Poderes, a des-
consideração de precedentes jurisprudenciais e a prolação de decisões viciadas por 
decisionismo político. Por outro lado, considera que o ativismo pode ser positivo para 
a garantia de direitos fundamentais, desde que não se torne um instrumento de decisão 
política, mas seja fundamentado em argumentos jurídicos que não desconsiderem a 
mens legis e a mens legislatoris. (TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Ativismo judi-
cial: nos limites entre racionalidade jurídica e decisão política. Revista Direito GV, 
São Paulo, v. 8, n. 1, p. 37-58, jan./jul. 2012). 
90  BARROSO, 2012. 
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simples mecanismos de generalização de decisões concretas; 
trata-se, na verdade, de relevantes instrumentos de interação en-
tre os Poderes estatais, situados no limiar dos sistemas jurídico 
e político. Ao limitar excessivamente o objeto do MI e, ao 
mesmo tempo, autorizar a criação de normas por qualquer juiz, 
em qualquer processo, mesmo que dele não participe o Poder 
envolvido e sob a aparência de exercer mera atividade de inter-
pretação ou aplicação, o Judiciário atribui a si a possibilidade de 
interferir nas demais funções estatais de forma generalizada, dis-
simulada e, por conseguinte, arbitrária. Assim, o que deveria ser 
feito de maneira declarada em sede de MI, que é um instituto 
projetado para ser célere, informal, acessível a todos e especifi-
camente destinado a combater as omissões, acaba sendo reali-
zado de modo disfarçado e seletivo nos demais processos.  

A assimilação entre os institutos da inconstitucionali-
dade por omissão e da lacuna legal, além de retirar do MI a ca-
racterística que o particulariza, torna ainda menos nítidas as 
fronteiras entre as atividades do Poder Judiciário e dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Constituinte. O controle da omissão 
deixa de ser praticado na via própria, projetada para ser simpli-
ficada, célere e acessível a todos, e é atirado na vala comum da 
jurisdição ordinária, cuja conformação é reconhecidamente hos-
til aos grupos sociais marginalizados.91 Nessa hipótese, o que 
deveria servir para o eliminar o entrave à concretização dos di-
reitos constitucionais contribui, na verdade, para viabilizar o de-
sempenho de um ativismo judicial seletivo, elitista e dissimu-
lado, caracterizado por interferir nas esferas legislativa e admi-
nistrativa apenas quando isso se mostre conveniente do ponto de 
vista político. O MI, por sua vez, não foi submetido a efetiva 
viragem jurisprudencial, mas acabou se tornando um instru-
mento de utilização concentrada em poucos temas, com 

 
91  LANDAU, David. The reality of social rights enforcement. Harvard International 
Law Journal, Cambridge, v. 53, n. 1, p. 189-247, Winter 2012. Disponível em: 
https://harvardilj.org/wp-content/uploads/sites/15/2012/01/HILJ_53-1_Landau.pdf. 
Acesso em: 26 fev. 2021. 
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destaque para assuntos de interesse dos servidores públicos. Se 
não serviu para resgatar a efetividade do próprio MI, a modifi-
cação jurisprudencial mencionada produziu reflexo indireto de 
elevada relevância para a atuação do STF nos demais processos, 
em relação aos quais funciona, com o respaldo da literatura ne-
oconstitucionalista, como argumento estratégico para a expan-
são do ativismo judicial. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
À primeira vista, o diagnóstico de que o STF expandiu 

excessivamente seus poderes e sua autoridade ao longo das duas 
últimas décadas, sintetizado sob a expressão supremocracia, pa-
rece não se conciliar com a constatação empírica de que o MI 
apresentou, durante esse mesmo período, resultados muito 
aquém dos projetados para esse instituto. Embora tenha passado 
por relevante modificação jurisprudencial em relação aos seus 
efeitos, que foram sensivelmente intensificados a partir de 2007, 
o MI permaneceu subutilizado pelo STF, o qual, desde então, 
somente proferiu decisões de procedência em processos dessa 
espécie a respeito de 4 temas constitucionais específicos. Essas 
informações transmitem a impressão de que a trajetória do MI 
no STF, apesar de reiteradamente apontada como uma manifes-
tação emblemática da supremocracia, não teria acompanhado 
esse movimento de fortalecimento exacerbado do tribunal. 

Em busca de um diagnóstico mais aprimorado a respeito 
do papel exercido pelo MI no desenvolvimento da supremocra-
cia, verificamos, a partir da análise de casos qualitativamente 
relevantes da jurisprudência do STF, que a atuação desse tribu-
nal como legislador positivo tem ocorrido, de maneira mais fre-
quente, em outras classes processuais, que não se destinam, es-
pecificamente, ao controle da omissão inconstitucional. Nessa 
linha, identificamos um movimento de migração de temas que 
já haviam sido suscitados em sede de MI para outros 



_742________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

instrumentos, tais como a ADI, a ADPF, o RE e o HC, nos quais 
os postulantes obtiveram, do STF, respostas mais satisfatórias 
do que as fornecidas por meio do instituto em exame. 

Além da frequência com que atua nessas outras classes 
processuais, notou-se que o STF se considera apto a exercer, por 
meio delas, intervenção tão ou mais intensa do que a desempe-
nhada em sede de MI e ADO, agindo, em determinadas ocasiões, 
em substituição ao próprio Poder Constituinte. Isso ocorre, por 
exemplo, nos casos em que o STF declara a ocorrência de muta-
ção constitucional ou em que adota a técnica de intepretação 
conforme para, na prática, modificar a compreensão até então 
prevalecente a respeito de determinada norma constitucional, 
ainda que o novo entendimento encontre sérios obstáculos no 
texto expresso da disposição interpretada. Por meio do emprego 
de semelhantes artifícios, a atuação do STF como legislador po-
sitivo nessas outras modalidades processuais não ocorre, em re-
gra, de forma declarada, mas é apresentada pelo tribunal como 
sendo uma atividade de mera aplicação ou interpretação da 
Constituição, diversamente do que se costuma observar em sede 
de MI e ADO, em que a prolação de decisões aditivas é feita de 
modo expresso e condicionada ao reconhecimento prévio da 
existência de omissão normativa. 

A utilização indiscriminada de instrumentos processuais 
diversos para a prolação de decisões com efeitos aditivos é fo-
mentada pela corrente doutrinária identificada como neoconsti-
tucionalismo, que se caracteriza, dentre outros aspectos, pela de-
fesa da expansão da jurisdição constitucional e da compreensão 
do intérprete como coparticipante do processo de criação do di-
reito. Em consonância com tais características, neoconstitucio-
nalistas sustentam que as omissões inconstitucionais sejam as-
similadas às lacunas legais, como se tais institutos merecessem 
tratamentos idênticos, o que tem servido de justificativa para que 
qualquer juízo possa, em processos comuns, suprir todos os tipos 
de omissão inconstitucional. 
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Observamos, outrossim, que o excessivo rigor formal 
exigido em sede de MI, tal como constatado a partir de pesquisa 
empírica a respeito do instituto, contrasta com a licenciosidade 
com que o STF, nos demais processos, profere decisões revesti-
das de efeitos aditivos, em substituição aos demais Poderes es-
tatais e ao próprio Poder Constituinte. Assim, além de retirar do 
MI a característica que o particulariza, o STF transformou o ins-
tituto em exame num ambiente hostil às iniciativas dos jurisdi-
cionados que postulam o exercício do controle da omissão in-
constitucional, ressalvados os casos relacionados aos pouquíssi-
mos temas que foram objeto de decisões de procedência nessa 
sede. 

Todos os elementos descritos nos auxiliam a formular 
uma hipótese explicativa acerca do papel desempenhado pelo 
MI no movimento de concentração de poderes no STF, a qual já 
foi esboçada no desenvolvimento deste artigo. A nosso ver, a 
intensificação dos efeitos produzidos pelo MI, observada a partir 
do ano de 2007, não o converteu em um instrumento efetivo de 
concretização dos direitos constitucionais, mas serviu como 
forte argumento estratégico para consolidar a expansão da auto-
ridade do STF. Em outros termos, a modificação jurisprudencial 
verificada naquele ano revelou-se exitosa, na verdade, para o fim 
de fortalecer o STF, e não, propriamente, para aprimorar o fun-
cionamento do MI como garantia fundamental voltada à imple-
mentação generalizada de direitos.  

De fato, a possibilidade de exercer intervenção judicial 
mais agressiva, que o STF passou a reconhecer a si próprio a 
partir de 2007, não foi posta em prática, com a amplitude temá-
tica que se esperava, no âmbito do próprio MI. O STF prefere 
atuar como legislador positivo em processos que não foram con-
figurados para esse fim específico, ou seja, fora do MI e da 
ADO, o que lhe permite exercer essa função extraordinária de 
maneira disfarçada, desregrada, seletiva e sem a participação dos 
órgãos legislativos e executivos como partes do processo. A 
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suposta viragem jurisprudencial ocorrida a respeito do MI ser-
viu, portanto, para naturalizar a atribuição do STF de atuar em 
substituição aos demais Poderes estatais e ao próprio Constitu-
inte, ainda que de forma não declarada e fora dos instrumentos 
de controle da omissão inconstitucional. 

No entanto, esse entendimento doutrinário e jurispruden-
cial que admite a prolação indiscriminada de decisões com efei-
tos aditivos, em qualquer instrumento processual e por qualquer 
órgão do Poder Judiciário, está sujeito a censuras. Do ponto de 
vista teórico, sua construção parte de uma compreensão equivo-
cada acerca do instituto da omissão inconstitucional, que não 
pode ser simplesmente assimilado, mediante um paralelismo 
forçado, à categoria da lacuna legal. Como visto, o problema da 
inconstitucionalidade por omissão é muito mais recente do que 
a questão prática da integração das lacunas do direito, tendo sur-
gido no contexto do constitucionalismo dirigente em resposta a 
desafios hermenêuticos típicos do sistema jurídico instituciona-
lizado sob o paradigma do Estado Social. Ademais, a omissão 
propriamente dita não constitui mera falha da legislação passível 
de correção por meio de uma norma isoladamente fabricada no 
caso concreto; trata-se de verdadeiro vazio regulatório, cujo su-
primento depende do exercício de escolha entre opções políticas 
alternativas, o que não pode ser feito, por regra, mediante pro-
cessos interpretativos ou integrativos.  

Do ponto de vista prático, a falta de critérios para balizar 
o exercício do controle judicial sobre a omissão normativa pro-
picia seletividade e insegurança jurídica, além de pôr em risco o 
delicado equilíbrio que deve ser mantido entre os Poderes esta-
tais. Mesmo que se reconheça a admissibilidade da interferência 
judicial no desempenho das atividades típicas dos demais Pode-
res, por meio, inclusive, da fixação de prazo para a atuação do 
órgão inerte e do suprimento da omissão pelo próprio Judiciário, 
é necessário sublinhar a excepcionalidade dessa atribuição, que 
não se confunde com a função jurisdicional corriqueira de 
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aplicar normas abstratas preexistentes a casos concretos. Para o 
exercício específico dessa atribuição judicial extraordinária, a 
Assembleia Constitucional instituiu, de forma inovadora no 
constitucionalismo brasileiro, o MI e a ADO.    

Os institutos referidos não constituem, portanto, meros 
entraves à concretização constitucional ou simples mecanismos 
de generalização de decisões concretas; trata-se, na verdade, de 
relevantes instrumentos de interação entre os Poderes estatais, 
os quais foram especificamente delineados pelo Constituinte 
para promover, no âmbito do sistema judicial de controle de 
constitucionalidade, o diálogo institucional entre o Judiciário e 
os órgãos omissos. Tais instrumentos diferenciam-se das demais 
classes processuais por possibilitarem que o controle da omissão 
inconstitucional ocorra de forma declarada, por decisões com in-
tensidade graduável e com a participação necessária dos órgãos 
políticos atingidos, o que revela sua especial aptidão para a de-
licada função de concretizar as disposições constitucionais de-
pendentes de regulamentação. No caso do MI, isso ocorre medi-
ante procedimento simplificado, gratuito e acessível a todos os 
jurisdicionados.  
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