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A NOVA LEI DO MANDADO DE INJUNÇÃO 

O Mandado de Injunção Coletivo e os Efeitos de sua sentença 

 

 

 

 

“a regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar 

desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta 

desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se 

acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do 

orgulho, da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais 

com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real”.  

Rui Barbosa   

 

 

RESUMO 

O presente artigo cientifico visa discorrer analítica e teoricamente sobre o Mandado de Injunção 

no que tange as novidades oriundas da Lei 13.300/2016 quanto ao Mandado de Injunção 

Coletivo e os efeitos de suas decisões. Nessa esteira, o trabalho conceitua o writ, investiga sua 

origem histórica e adoção no ordenamento brasileiro, assim como pontua seus objetivos e 

pressupostos. Por fim, o artigo aborda os principais artigos de Lei do Mandado de Injunção, o 

Mandado de Injunção Coletivo em suas generalidades e os efeitos de suas decisões.  

Palavras-chave: Remédios Constitucionais. Mandado de Injunção. Nova Lei. Mandado de 

Injunção Coletivo.  
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METODOLOGIA DE PESQUISA 

  

 O presente artigo é embasado pelos clássicos e pelos novos exemplares da doutrina 

constitucional brasileira, por artigos acadêmicos e teses, incluindo também: consultas 

jurisprudenciais, material da imprensa especializada e da imprensa popular de grande alcance.    

Para a primeira parte do artigo os meios tradicionais de pesquisa se mostram mais 

presentes, até por ser uma abordagem mais teórica e dogmática. As obras de Luís Roberto 

Barroso, Sérgio Bermurdes, Flávia Piovesan, Marcelo Novelino e outros foram importantes 

para entendermos o processo histórico de formação do writ assim como a introdução do mesmo 

no sistema legal brasileiro.  

No que diz respeito a análise de casos concretos, foram consultadas diversas 

jurisprudências nacionais que ajudaram a delimitar o objeto em estudo, assim como, solucionar 

as dúvidas doutrinárias existentes durante o período de mais de duas décadas sem que o 

mandado de injunção recebesse sua própria lei.  

 

RESUMO 

 O presente trabalho objetiva um estudo detalhado do Mandado de Injunção no que tange 

as novidades oriundas da Lei 13.300/2016 quanto ao Mandado de Injunção Coletivo e os efeitos 

de suas decisões. Nessa esteira, o trabalho conceitua o writ, investiga sua origem histórica e 

adoção no ordenamento brasileiro, assim como pontua seus objetivos e pressupostos. Por fim, 

o artigo aborda os principais artigos de Lei do Mandado de Injunção, o Mandado de Injunção 

Coletivo em suas generalidades e os efeitos de suas decisões.  

 

Palavras chave: Remédios Constitucionais. Mandado de Injunção. Nova Lei. Mandado 

de Injunção Coletivo.  
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01. CONCEITO 

 

O Mandado de Injunção foi instituído na “Constituição Cidadã” de 1998, sendo nomeado a 

partir da expressão “Writ of Injunction”, da qual depreende-se como termo originário do Latim 

a palavra “injunctione”, que expressa na língua portuguesa o significado de imposição, de 

ordem formal (LUIZETTE, 2012, p. 02). 

O remédio constitucional é expressamente previsto no artigo 5º, inciso LXXI e 

topograficamente localizado no Título II da Constituição Federal – que prevê os “Direitos e 

Garantias Fundamentais”, representando simultaneamente um direito e uma garantia. É uma 

garantia por ser meio de defesa dos direitos fundamentais e é, ontologicamente, um direito, pois 

sua ação corresponde a um direito subjetivo da parte (MARTINS, 2011, p. 03). 

 

Art. 5º, LXXI, CF - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a 

falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos 

e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

 

Apesar de tratar-se de uma ordem mandamental, imperativa e determinante, não há 

consenso doutrinário e jurisprudencial acerca da obrigatoriedade das decisões decorrentes do 

Mandado de Injunção. Nessa esteira, parte da doutrina e jurisprudência pátria defende que se 

as decisões judiciárias desse writ obrigassem alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

estaríamos em confronto com o Princípio da Separação dos Poderes, visto que o Poder 

Judiciário usurparia função Legislativa (CAVALCANTE DA SILVA, 2008, p. 112). 

José Cretelha Junior, adepto da obrigatoriedade das decisões decorrentes do Mandado 

de Injunção,  pontua ser necessário a ação constitucional na seguinte situação: 

“sempre que a falta de norma regulamentadora, já existente ou a ser editada, 

isto é regra jurídica ordinária federal, complementadora de dispositivo 

elaborado pelo constituinte, torna inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais, e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania (...). Desse modo, aqueles direitos e liberdades podem ser 

exercitados por quem quer que seja detentor do respectivo direito subjetivo, 

público ou privado, mas que não possa exercê-los por falta de regra jurídica 

ordinária” (CRETALHA, 1998, p. 784). 
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O instituo pressupõe necessariamente a existência de direito subjetivo público ou 

privado, visto que protege o sujeito impedido de fruir direito fundamental não regulamentado 

por leis complementares, leis ordinárias, decretos e quaisquer outras normas que visem a 

efetividade da norma constitucional. 

Em conceituação mais garantista, Celso Agrícola Barbi conclui que o Mandado de 

Injunção é uma garantia fundamental porque serve para assegurar outros direitos 

constitucionais ameaçados de não-uso por falta de norma regulamentadora (BARBI, 1990, p. 

393). 

É perceptível, portanto, a engenharia constitucional presente no Mandado de Injunção 

que objetiva preencher vazios normativos do ordenamento jurídico, mediante a atuação 

jurisprudencial num caso concreto. (SANTOS, 1989, p. 20) 

Levando-se em conta todos os aspectos apontados pelos doutrinadores 

supramencionados, Reginaldo Bacha define o objeto em estudo como “o meio constitucional 

posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora que 

torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes 

à nacionalidade, à soberania e à cidadania." (BACHA, 1998, p. 14). 

Entretanto, é mister ressaltar a classificação quanto à eficácia das normas 

constitucionais proposta por José Afonso da Silva. O autor as divide em normas de eficácia 

plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. Diante dessa classificação, o Mandado de 

Injunção está intimamente relacionado apenas às normas de eficácia limitada (BALDI, 2005, 

p. 133), as quais dependem da emissão de uma normatividade futura para a execução dos 

interesses visados (NOVELINO, 2009, p. 68). 

No espectro das normas de eficácia limitada, Jose Afonso da Silva afunila ainda mais a 

classificação das normas constitucionais dividindo-as em normas de eficácia limitada 

definidoras de princípio institutivo ou organizativo e normas de eficácia limitada definidoras 

de princípio programático. 

Nesses termos, no que tange às normas de princípio institutivo, a doutrina majoritária 

defende que somente as impositivas serão objeto de writ (PIOVESAN, 1995, p. 68), enquanto 

que as facultativas são da discricionariedade do legislador não devendo o mesmo ser censurado 

moral ou politicamente se não tomar a iniciativa da lei. Por sua vez, as normas de eficácia 

limitada definidoras de princípio programático são normas que fixam objetivos ao Estado, 
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ficando restritas ao âmbito da discricionariedade do legislador sua integração. Neste sentido, a 

falta de regulamentação infraconstitucional não faz surgir direito subjetivo do jurisdicionado a 

provimento jurisdicional (MARTINS, 2011, p. 12). 

Portanto, estudados todos os conceitos doutrinários mencionados e feitas as ressalvas 

quanto as normas de eficácia limitada, conclui-se que o mandado de injunção é ação 

constitucional que busca viabilizar o exercício de direitos subjetivos contidos em normas de 

eficácia limitada, com conteúdo formal e materialmente fundamental, que, pendentes de 

regulamentação infraconstitucional, não possuem aplicabilidade imediata; sendo a restrição do 

seu âmbito de proteção, nestes termos, medida indispensável à conferência de uma maior 

efetividade ao instituto (RAMOS, 1989, p. 28). 

 

02. ORIGEM HISTÓRICA A ADOÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

Parte expressiva da doutrina considera que o mandado de injunção tem origem histórica 

no writ of injuction, instituto presente no âmbito privado do Direito anglo-saxão, no qual a 

injuction implica ao requerido a obrigação de fazer ou de não fazer, tendo-se como parâmetro 

um juízo de equidade, o qual compensará as omissões da Common Law no trato de determinada 

matéria. Logo, é transferido ao magistrado o poder de inaugurar o sistema de precedentes para 

decisão de caso concreto. (RAMOS, 1989, p. 28) 

Entretanto, como o mandado de injunção foi instituído no Brasil na seara do Direito 

Público, renomados juristas como Adhemar Ferreira Maciel (RAMOS, 1989, p. 29)  e Sérgio 

Bermudes acreditam que o instituto adotado no Brasil teve origem no modelo português, como 

uma via complementar da ação de inconstitucionalidade por omissão. Sobre o tema afirma 

Bermudes: 

“parece-me, assim, que a injunção do Direito Comum não é a que se encontra 

na nova ordem constitucional brasileira’, e continua o autor para afirmar, 

também com base no entendimento exarado por Galeno Lacerda, que ‘os 

constituintes brasileiros apenas tomaram de empréstimo, como na verdade 

aconteceu, o nome do instituto. Penso que eles se serviram de um rótulo 

estrangeiro (...)’” (RAMOS, 1989, p. 31) 
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Depreende-se da Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXI1 que o instituto no Brasil 

garante ao jurisdicionado o exercício de seus direitos, independentemente da morosidade ou da 

omissão do legislador em regulamentar as normas constitucionais. Enquanto que no modelo 

inglês, o magistrado emite uma ordem advinda de fazer ou deixar de fazer, a qual é emitida para 

tutelar direitos, ainda que o sistema Common Law não ofereça, em seu sistema jurisprudencial, 

a solução para o caso concreto. 

A doutrina salienta ainda que apesar do magistrado julgar o caso concreto a partir de 

uma compreensão de juízo de equidade, ou seja, por uma perspectiva valorativa imediata, em 

substituição à vinculação ao arcabouço legislativo é descabido falar que, em razão do mandado 

de injunção cria-se uma crise institucional devido ao desrespeito à separação dos poderes. 

(RAMOS, 1989, p. 31). 

Cinge-se o foco do estudo, portanto, para os casos em que o órgão legislador se omite 

na expedição de normas regulamentadoras de eficácia limitada, com conteúdo formal e 

materialmente fundamental. Nesse ponto, a reconstitucionalização brasileira foi essencial ao 

controle de inconstitucionalidade, pois, permitiu o surgimento de um governo democrático de 

direito e desenvolvimento do constitucionalismo no país, visto que ambos prezam pela 

democracia material e pela garantia efetiva dos direitos fundamentais. (BARROSO, 2005, p. 

11). 

Nessa esteira, o mandado de injunção assume o papel de garantidor da manutenção do 

Estado democrático de direito e de expansão do moderno constitucionalismo. (BARROSO, 

2005, p. 19). Logo, percebe-se que o mandado de injunção é um remédio constitucional oriundo 

da Constituição Federal de 1988 com o objetivo de solucionar o problema da omissão legislativa 

inviabilizadora dos direitos constitucionais e, apesar de, haver autores que defendam 

características comuns com a injuction inglesa, bem como aproximações com o direito 

português, o fato é que o mandado de injunção é instrumento ímpar no direito brasileiro, “uma 

flor nativa”. (BARROSO, 2006, p. 243). 

 

 

                                                 
              1 Constituição Federal, art. 5º, LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes 

à nacionalidade, à soberania e à cidadania.  
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03. INSTITUTOS SIMILARES NO DIREITO COMPARADO 

 

De início, cumpre anotar que a doutrina não é pacífica quanto ao instrumento 

injuncional, o que também ocorrer em sede jurisprudencial, visto que ambas apontam diferentes 

ordenamentos inspiradores da formulação do Mandado de Injunção Brasileiro.2 

José Afonso da Silva, por exemplo, aponta que as raízes do remédio constitucional 

remontam à Inglaterra do século XIV, onde servia como “essencial remédio da Equity (...) é 

um remédio outorgado, mediante um juízo discricionário, quando falta norma legal (statues) 

regulando a espécie, e quando a Common Law não oferece proteção suficiente”. Entretanto, o 

mesmo autor aponta como fontes mais próximas o Direito norte-americano. (SILVA, 1999, p. 

448). Nessa esteira, comunga Sérgio Bermudes: 

“(...) uma providência outorgada com base num juízo de equidade, 

a requerimento de uma parte, impondo à outra a obrigação de abster-se ou 

fazer com que pessoas a ela subordinadas se abstenham da prática de um ato, 

ou cometendo-lhe a obrigação de praticar ou fazer com que se pratique ou se 

tolere um ato”.3 

Contudo, há aqueles que afirmam que o nosso mandado de injunção tomou de 

empréstimo do Direito Inglês e Norte-Americano somente o nomen juris do instrumento 

existente naqueles ordenamentos. Dessa forma entende Hely Lopes Meirelles, para quem “o 

nosso mandado de injunção não é o mesmo writ dos ingleses e norte-americanos, 

assemelhando-se apenas na denominação” (MEIRELLES, 1988, p. 113). 

Walber de Moura Agra sustenta que nossos parlamentares foram buscar no direito 

português a inspiração necessária para a formação do remédio constitucional em estudo, visto 

que, da análise da Sugestão 156-2, proposta pelos parlamentares Virgílio Távora e Carlos 

Virgílio, os mesmos expressamente mencionaram o instituto do artigo 283º/2 da Constituição 

                                                 
2 https://jus.com.br/artigos/28712/breve-analise-do-mandado-de-injuncao-no-direito-comparado, acessado em 

20/04/2017 às 15:00.   

3 BERMUDES, Sérgio. Op. Cit. p 22, encontrado em https://jus.com.br/artigos/28712/breve-analise-do-mandado-

de-injuncao-no-direito-comparado, acessado em 20/04/2017 às 15:00.   

https://jus.com.br/artigos/28712/breve-analise-do-mandado-de-injuncao-no-direito-comparado
https://jus.com.br/artigos/28712/breve-analise-do-mandado-de-injuncao-no-direito-comparado
https://jus.com.br/artigos/28712/breve-analise-do-mandado-de-injuncao-no-direito-comparado
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Portuguesa, que determina: “Quando o Tribunal Constitucional verificar a existência de 

inconstitucionalidade por omissão, dará disso conhecimento ao órgão legislativo competente.” 

Entretanto, em estudo mais minucioso é constatável que tal norma representa a nossa 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, não tendo assim qualquer entrelaço com o 

mandado de injunção. 

Já Ademar Ferreira Maciel atribui a raiz do mandado de injunção 

a Verfasungsbeschwerde do direito alemão.  A  Lei Fundamental de Bonn pontua que a 

qualquer cidadão é dado, perante o Tribunal Constitucional Federal, lançar mão do instrumento 

mencionado quando órgão ou autoridade pública, por ação ou omissão, prejudicar um seu 

direito fundamental (MACIEL, 1989, p. 133). 

Por fim, analisadas as proposituras, independentemente do Mandado de Injunção ter 

sido ou originado nos institutos similares do direito comparado, é certo que o mesmo foi criado 

pela Assembléia Constituinte de 1988 em razão da preocupação de minimizar a omissão 

constitucional, reconhecendo-se como verdadeiro direito subjetivo à edição de normas. Logo, 

temos um instrumento que pode ser eficaz na viabilização dos direitos fundamentais, pois foi 

criado para tanto, devendo toda a comunidade Jurídica levantar a bandeira da luta pela 

efetivação do instrumento para que o mesmo tenha eficácia plena.4 

 

04. OS OBJETIVOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO 

 

Em estudo doutrinário e jurisprudencial é perceptível que o mandado de injunção 

objetiva viabilizar a efetividade dos direitos constitucionais, quando pendentes de normas 

regulamentadoras (MARIA CAVALCANTE DA SILVA, 2006, p.41). Logo, o objetivo central 

advém da consequência das normas definidoras de direitos e garantias constitucionais 

possuírem aplicação imediata.5 

Nesse sentido, o artigo 8º da Lei do Mandado de Injunção pontua em seus dois incisos 

sobre os objetivos principais da ação. 

                                                 
4 Disponível em https://jus.com.br/artigos/17913/o-mandado-de-injuncao-origens-e-trajetoria-constituinte/2 

acessado em 20/04/2017 às 16:00.    
5  Art. 5º, § 1º - Constituição Federal.   

https://jus.com.br/artigos/17913/o-mandado-de-injuncao-origens-e-trajetoria-constituinte/2
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Art. 8o  Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção 

para: 

I -  Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da 

norma regulamentadora; 

II - Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das 

liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em 

que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso 

não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. 

Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso I 

do caput quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em 

mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma. 

 

São comumente registradas em sede doutrinária cinco orientações interpretativas sobre 

os objetivos do remédio constitucional em debate. 

a) A ação de mandado de injunção e a respectiva sentença favorável visam criar norma 

legal omissa, substituindo, desse modo, a atividade do órgão competente. 

b) A ação e sua sentença objetivam obter ordem ou mandamento ao órgão competente 

para baixar a norma, inclusive ao Legislativo, a fim de que o mesmo elabore e baixe 

o ato regulamentador. 

c) O mandado de injunção é propiciatório de sentença declaratória da omissão ou 

condenatória de obrigação de fazer, sujeita à ação comum. 

d) O mandado de injunção é um instrumento para obter do juiz a decisão no sentido de, 

atendendo ao pedido, proteger o direito reclamado, levando em conta os fins sociais, 

as exigências do bem comum e os princípios constitucionais e gerais do direito. 

e) A quinta e última hipótese interpretativa é a combinação das letras “b” e “d”, que 

não se repelem entre si, ensejando que o órgão competente, que não se resume no 

Legislativo, baixe a norma em certo prazo, ciente de que, se não o fizer, o juiz julgará 

o caso concreto submetido à sua apreciação (PACHECO, 2002, p. 120). 

 

De acordo com José da Silva Pacheco, somente a quarta e a quinta proposições seriam 

satisfatórias e atenderiam as proposições do mandado de injunção. Enquanto que a primeira é 

descartável por não caber ao Judiciário fazer normas gerais ou legislar6. Já a segunda e terceira 

se aceitas seriam inócuas e não atenderiam ao fim proposto. 

                                                 
6 Art. 5º, LXXI - Constituição Federal.   
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Já José Afonso da Silva pontua que o Mandado de Injunção é um instrumento de 

realização prática embasado no § 1º, art. 5º, da Constituição vigente e entende equivocada a 

tese de que o julgamento do mandado de injunção objetiva expedição da norma 

regulamentadora, sendo esse o objeto da ação de inconstitucionalidade por omissão (SILVA, 

1990, p. 30). 

Regina Quaresma relaciona, de forma sintética, as três correntes doutrinárias acerca dos 

objetivos do remédio constitucional (QUARESMA, 1999, p. 20), cuja tese majoritária não 

encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

a) Tese da subsidiariedade – De acordo com essa tese o Poder Judiciário apenas 

recomenda ao poder Legislativo a elaboração de norma reguladora. Dessa forma, 

o writ é equiparado à ação de inconstitucionalidade por omissão; 

b) Tese da independência jurisdicional - O juiz deve ter a liberdade de estabelecer 

como o direito deverá ser exercido e ordenar seu cumprimento e por isso editará 

norma com força de lei. Entretanto, na pratica jurisprudencial, essa tese  gera um 

longo e oneroso caminho judicial, tendo o impetrante de mover duas ações 

consecutivas, sendo uma na justiça comum e outra no STF. 

c) Tese resolutiva – tese majoritária na doutrina, pontua que caberá ao magistrado 

resolver o caso concreto, entre as partes, e concretizar o direito dos impetrantes, 

satisfazê-lo plenamente, independente de regulamentação. Tal decisão pode ser 

interpretada como extensão da aplicação pelo juízo de equidade. Caso não 

encontrada norma aplicável ao caso concreto que lhe está sendo submetido, 

deverá formulá-la e aplicá-la. 

Depreende-se das posições doutrinárias aqui registradas que há prevalência quanto a ser 

o mandado de injunção instrumento de efetividade constitucional, cuja aplicação prática deve 

culminar com a realização do contido no § 1º do art. 5º da Constituição Federal. 

 

05. PRESSUPOSTOS PARA A ADMISSÃO DO MANDADO DE INJUNÇÃO 

 

Dirley da Cunha Júnior e Marcelo Novelino, no que tange os pressupostos para a 

admissão do Mandado de Injunção, apontam como principais pressupostos: 

a) A existência de um direito constitucional de quem o invoca; 
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b) O impedimento do seu exercício em virtude da ausência de norma 

regulamentadora, sendo o objeto deste mandamus a omissão inconstitucional em 

relação à tutela dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 

inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania (DIRLEY, 2013, p. 121).  

Depreende-se, portanto, que o constituinte originário ao elaborar a Carga Magna quis dar 

efetividade ao Mandado de Injunção e não somente poderes meramente formais. Nesse 

entendimento, uma declaração de mora do Poder Legislativo não é suficiente para resolver a 

adversidade do exercício dos direitos e liberdades constitucionais. 

Comprova esse entendimento a falta de regulamentação do direito de greve dos 

servidores públicos, a qual foi reconhecida diversas vezes pelo Supremo Tribunal Federal 

como mora do Legislativo e mesmo assim não resultou em edição da norma, deixando os 

destinatários da norma sem oportunidade de exercer o seu direito. 

Portanto, é necessária a efetivação do remédio, com poderes para concretizar os 

direitos não regulamentados. O Poder Judiciário, a partir da inoperância do Executivo e do 

Legislativo na implementação das garantias constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania, firma-se como efetivo garantidor das promessas 

constitucionais, inacabadas e combalidas pelo descumprimento reiterado. Nesse sentido, 

melhor pontua o ministro Marco Aurélio: 

"É tempo de se refletir sobre a timidez inicial do Supremo quanto ao 

alcance do mandado de injunção, ao excesso de zelo, tendo em vista a 

separação e a harmonia entre os Poderes. É tempo de se perceber a 

frustração gerada pela postura inicial, transformando o mandado de 

injunção em ação simplesmente declaratória do ato omissivo, 

resultando em algo que não interessa, em si, no tocante à prestação 

jurisdicional, tal como consta no inciso LXXI do art. 5º da 

Constituição Federal, ao cidadão. Impetra-se mandado de injunção 

não para lograr-se de certidão de omissão do Poder incumbido de 

regulamentar o direito a liberdades constitucionais, a prerrogativas 

inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Busca-se o 

Judiciário na crença de lograr a supremacia da Lei Fundamental, a 

prestação jurisdicional que afaste as nefastas consequências da inércia 

do legislador. Conclamo, por isso, o Supremo, na composição atual, a 

rever a óptica inicialmente formalizada, entendendo que, mesmo 

assim, ficará aquém da atuação dos Tribunais do Trabalho, no que, 

nos dissídios coletivos, a eles a Carta reserva, até mesmo, a atuação 

legiferante, desde que consoante prevê o § 2º do artigo 114 da 
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constituição Federal, sejam respeitadas as disposições mínimas legais 

de proteção ao trabalho". (...).”7 

Nesse diapasão fica evidente que a Suprema Corte não age de forma contrária à 

Constituição Federal, visto que a orientação da carta máxima é justamente dar efetivação a 

um instrumento de proteção previsto para produzir efeitos concretos e não meramente 

formais, fornecendo ao destinatário a prestação requerida, que outra não seria senão o 

exercício corpóreo dos direitos e liberdades constitucionais. Recente mandado de injunção 

reafirma a tese em debate: 

“Não se verifica, in casu, o preenchimento dos pressupostos para o 

cabimento do mandado de injunção, quais sejam, a inexistência de 

norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, e 

que essa ausência torne inviável o exercício de tais garantias. Para o 

manejo do writ deve existir a imposição constitucional do dever de 

legislar, associada à omissão da autoridade responsável pela edição da 

norma. Consoante lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e 

Gilmar Ferreira Mendes, o mandado de injunção é o meio 

constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado 

pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício 

dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes 

à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CF, art. 5º, LXXI). O 

objeto, portanto, desse mandado é a proteção de quaisquer direitos e 

liberdades constitucionais, individuais ou coletivos, de pessoa física 

ou jurídica, e de franquias relativas à nacionalidade, à soberania 

popular e à cidadania, que torne possível sua fruição por inação do 

Poder Público em expedir normas regulamentadoras pertinente (In 

Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 35ª ed., São Paulo: 

Malheiros, p. 321).8” 

 

06. A NOVA LEI DO MANDADO INJUNÇÃO 

 

No julgamento dos celebrados Mandados de Injunção de números 680, 708 e 712,  o 

STF conferiu ao writ perfil normativo-concretizador e evidenciou a necessidade de uma 

legislação que melhor fixasse as fronteiras entre as funções jurisdicional e legislativa no que 

tange ao controle de omissões inconstitucionais (VALE, 2013, p. 264). 

                                                 
7 Mandado de injunção de n.º 721, datado de 27/09/2006.  
8 STF - MANDADO DE INJUNÇÃO: MI 6591 DF - DISTRITO FEDERAL 0052561-53.2016.1.00.0000, 

acessado em 16/05/2017 no link: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/339717973/mandado-de-injuncao-

mi-6591-df-distrito-federal-0052561-5320161000000 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10727627/inciso-lxxi-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/339717973/mandado-de-injuncao-mi-6591-df-distrito-federal-0052561-5320161000000
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/339717973/mandado-de-injuncao-mi-6591-df-distrito-federal-0052561-5320161000000
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Nesse contexto, o STF deixou de entender que os efeitos da decisão proferida se 

restringiam à declaração de mora da autoridade competente para editar a norma 

regulamentadora em falta,9 pois não deve ser função do Judiciário a substituição do legislativo 

ou do executivo quando os mesmos se abstêm de exercer sua competência normatizadora. 

Assim, não havia concretização do direito subjetivo inviabilizado, o que não beneficiava 

efetivamente o jurisdicionado. 

No julgamento do Mandado de Injunção 283, apesar da tentativa de aperfeiçoar a 

jurisprudência sobre o mandado de injunção por meio do estabelecimento de prazo para que a 

autoridade competente omissa editasse a norma regulamentadora inexistente, o STF apenas 

autorizou o prejudicado a buscar reparação financeira10 de forma que o direito subjetivo obstado 

pela ausência de norma regulamentadora continuava esvaziado. 

A partir do já mencionado julgamento dos MI 670, 708, 712, é que o STF passou a dar 

novas diretrizes ao mandado de injunção, visto que a Corte adotou posição concretista, para 

efetivar o direito de greve dos servidores públicos, graças à aplicação analógica da Lei Geral 

de Greve (Lei 7.783/1989).11 

Em consequência, o STF em decisão inédita concedeu a tutela específica de direito 

subjetivo inviabilizado pela norma regulamentadora. Posicionamento posteriormente ratificado 

no julgamento do MI 795, relativo à aposentadoria especial do servidor público, oportunidade 

na qual a Corte Suprema reconheceu a mora da autoridade legislativa e determinou a aplicação 

das regras de aposentadoria especial do regime geral de previdência social (art. 57 da Lei 

8.213/1991).12 

No caso do MI 943, relativo aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço (art. 7°, 

XXI, da Constituição), o STF percebeu que a insistência na simples declaração da mora do 

Legislativo não atende a força normativa constitucional, nesse diapasão, a Corte ponderou que 

                                                 
9 Nesse sentido, conferir o MI 107, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 21/9/1990. 
10 MI 283, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 14/11/1991. 

11 MI 670, Rel. Min. Maurício Corrêa, Red. para acórdão Min. Gilmar Mendes; MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes; 

e MI 712, Rel. Min. Eros Grau. Todos os feitos foram julgados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 

25/10/2007.  

12 MI 795, Rel. Min, Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2009. Atualmente, esse entendimento do STF 

encontra-se consolidado na Súmula Vinculante 33, cuja redação dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que 

couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 

4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 
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adotaria decisão concretista, mas optou por adiar o julgamento do feito e desenvolver proposta 

de implementação adequada do direito subjetivo inviabilizado. 

Ocorre que, diante dessa postura do STF, a resposta legislativa foi rápida, acarretando 

na regulamentação da matéria antes mesmo da devolução dos autos para a continuidade do 

julgamento. Diante disso, o Congresso Nacional editou a Lei 12.506/2011 sobre o assunto e a 

Corte Suprema optou por aplicar os mesmos critérios definidos pelo Legislador nos mandados 

de injunção então pendentes de julgamento.13 Assim, as autoridades do poder judiciário e do 

poder legislativo estabeleceram verdadeiro diálogo institucional e construíram em conjunto 

uma solução para a controvérsia.14 

Percebe-se, portanto, que esse instrumento foi, ao longo dos anos, ganhando novos 

contornos decorrentes de construção jurisprudencial, de forma que a nova Lei 13.300/2016 

surge para consolidar e aperfeiçoar a eficácia desse remédio constitucional ao harmoniza-lo 

com o princípio da separação dos poderes. 

Art. 3o  São legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, 

as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das 

liberdades ou das prerrogativas referidos no art. 2o e, como impetrado, o 

Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma 

regulamentadora. 

Depreende-se do artigo supramencionado que qualquer pessoa física ou jurídica que se 

afirme titular dos direitos, das prerrogativas ou das liberdades ameaçadas pela ausência de 

norma regulamentadora poderá impetrar Mandado de Injunção. Já no polo passivo figurará 

o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. 

Art. 4o  A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos 

pela lei processual e indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que 

ele integra ou aquela a que está vinculado. 

§ 1o Quando não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial e 

os documentos que a instruem serão acompanhados de tantas vias quantos 

forem os impetrados. 

§ 2o  Quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se 

em repartição ou estabelecimento público, em poder de autoridade ou de 

terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão, no original, ou em cópia 

autêntica, será ordenada, a pedido do impetrante, a exibição do documento no 

                                                 
13 MI 943, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 2/5/2013. 
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prazo de 10 (dez) dias, devendo, nesse caso, ser juntada cópia à segunda via 

da petição. 

§ 3o  Se a recusa em fornecer o documento for do impetrado, a ordem 

será feita no próprio instrumento da notificação. 

Art.  5o  Recebida a petição inicial, será ordenada: 

I - A notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, 

devendo-lhe ser enviada a segunda via apresentada com as cópias dos 

documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações; 

II - A ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada cópia da petição 

inicial, para que, querendo, ingresse no feito. 

Art. 6o  A petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração 

for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. 

Parágrafo único. Da decisão de relator que indeferir a petição inicial, 

caberá agravo, em 5 (cinco) dias, para o órgão colegiado competente para o 

julgamento da impetração. 

Art. 7o  Findo o prazo para apresentação das informações, será ouvido o 

Ministério Público, que opinará em 10 (dez) dias, após o que, com ou sem 

parecer, os autos serão conclusos para decisão. 

Art. 8o  Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a 

injunção para: 

I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da 

norma regulamentadora; 

II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das 

liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em 

que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso 

não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. 

Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso 

I do caput quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em 

mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma. 

Dos artigos 4º ao 8º da Lei do Mandado de Injunção é pontuado que o Writ possui 

procedimento especial tendo início com o ajuizamento da ação, cuja petição inicial deverá 

preencher os requisitos formais estabelecidos no art. 319 do novo Código de Processo Civil e 

indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela a que está 

vinculado. 
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Primeiramente, recebida a petição inicial, será ordenada a notificação do impetrado 

sobre o seu conteúdo, para que no prazo de dez dias, preste informações.  É importante ter em 

mente o fato de que o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada deverá ter 

ciência do ajuizamento da ação para ingressar no feito, caso queira. Ademais, não raras vezes 

os documentos necessários à comprovação do direito do autor estão em poder da autoridade ou 

de terceiro que se negam a fornecer certidão ou cópia. Nesses casos, a pedido do impetrante, 

será ordenada pelo Juiz a exibição do documento no prazo de dez dias. 

Após cinco dias da decisão que indeferir a petição inicial caberá agravo, sendo que a 

competência para o seu julgamento é do órgão colegiado competente para o julgamento da 

impetração.  Posteriormente, será ouvido o Ministério Público no prazo de dez dias após o fim 

da fase de apresentação de informações. Cumpre observar que é admitida a dispensa de 

manifestação ministerial nas hipóteses em que o M.P verificar a existência 

de interesses unicamente de cunho individual na demanda. Por fim, concluído o prazo para 

manifestação do parquet, os autos serão conclusos para decisão. 

Na sentença, o magistrado deverá se pronunciará apenas sobre o reconhecimento ou não 

da mora legislativa. Caso se convença do atraso, concede-se a injunção, fixando-se prazo 

razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. 

É importante mencionar que caberá ao próprio magistrado estabelecer 

provisoriamente as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das 

prerrogativas reclamados como uma espécie de medida liminar visto que o exercício do direito 

do impetrante não pode aguardar a edição da norma. 

Art. 12.  O mandado de injunção coletivo pode ser promovido: 

I - pelo Ministério Público(...); 

II - por partido político com representação no Congresso Nacional(...); 

III - por organização sindical(...) 

IV - pela Defensoria Pública(...) 

Parágrafo único. Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos 

por mandado de injunção coletivo são os pertencentes, indistintamente, a uma 

coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou 

categoria. 
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Art. 13. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada 

limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou 

da categoria substituídos pelo impetrante, sem prejuízo do disposto nos §§ 1o e 

2o do art. 9o. 

Parágrafo único.  O mandado de injunção coletivo não induz 

litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não 

beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda 

individual no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da 

impetração coletiva. 

Nos artigos supramencionados evidencia-se que o mandado de injunção coletivo busca 

proteger os direitos, as prerrogativas e as liberdades inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas ou 

determinada por grupo, classe ou categoria. 

Nesse sentido, a Lei 13.300/16 cristaliza legalmente entendimento pacífico no STF 

sobre o cabimento do Mandado de Injunção Coletivo, embora não exista previsão expressa da 

nossa Constituição acerca do instituto. 

Por ser uma ação coletiva, há um grande rol de legitimados ativos, a saber: Ministério 

Público, Partidos Políticos, Organização Sindical, Entidade de Classe ou Associação e 

Defensoria Pública. Todos dependem dos seguintes requisitos a saber: 

a) Ministério Público – Quando a tutela requerida for especialmente relevante para a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou 

individuais indisponíveis. 

b) Partido Político – Assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de 

seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. 

c) Organização Sindical, Entidade de Classe ou Associação – Para assegurar o 

exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte 

de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes 

as suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. 

d) Defensoria Pública – Quando a tutela requerida for especialmente relevante para a 

promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos 

necessitados. 
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O mandado de injunção coletivo não induzirá litispendência em relação aos individuais, 

visto que os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não desistir da demanda 

individual da lide em questão no prazo de trinta dias a contar da ciência comprovada da 

impetração coletiva. 

Sinteticamente, isso quer dizer que para se beneficiar dos efeitos da coisa julgada em 

uma ação coletiva que possua as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o impetrante 

individual deverá desistir da ação no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada 

da impetração coletiva. Portanto, concorrendo duas ações (individual e coletiva), composta 

pelas mesmas partes, causa de pedir e pedido, o autor da ação individual não será prejudicado, 

exceto com relação aos efeitos da coisa julgada. 

Outro tema gerador de grande controvérsia no âmbito do Supremo Tribunal Federal 

relacionava-se à eficácia das decisões no Mandado de Injunção. Não havia unanimidade quanto 

ao seu alcance; ora sendo limitado às próprias partes (inter partes), ora à coletividade em 

geral (erga omnes). 

A lei 13.300/16 tratou de sepultar essa discussão e filiou-se à tese da teoria concretista 

direta, estabelecendo que a decisão terá, em regra, eficácia subjetiva limitada às partes. No 

entanto, poderá ser conferida eficácia erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou 

indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. 

No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às 

pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo 

impetrante. 

 

07. O MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO: GENERALIDADES 

 

Apesar do artigo 5º, LXXI nada dizer sobre o Mandado de Injunção Coletivo, em âmbito 

legal o mesmo está previsto no artigo 1º da Lei do Mandado de Injunção e na jurisprudência do 

STF, a qual é pacífica quanto a possibilidade do Mandado de Injunção Coletivo embasado no 
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já mencionado artigo constitucional e reconhece a legitimidade ativa dos sindicatos na defesa 

coletiva de seus membros, como substituto processual.15 

A doutrina, com exceção de Calmo de Passos16, defende o instituto em estudo, 

prevalecendo, antes da lei 13.300/2016, o entendimento no sentido de que as associações, os 

sindicatos e os partidos políticos têm legitimidade para ajuizar o mandado de injunção em favor 

dos seus filiados, nos termos dos artigos 5º, LXXI e 8º III17 da Constituição Federal. Por fim, o 

fundamento do Ministério Público encontra-se no artigo 5º, LXXI c/c artigo 129, II18 da 

Constituição Federal. 

Nessa esteira a doutrina pátria assevera que se os sindicatos são partes legítimas para 

defender direitos e interesses da categoria que representam e se ao Ministério Público compete 

zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados na Lei Fundamental, 

então é imperativo o reconhecimento da atuação coletiva desses entes como substitutos 

processuais (FIGUEIREDO, 1991, p.35).  Por conseguinte, a Lei do Mandado de Injunção 

agiram em sincronia com a doutrina e jurisprudência na elaboração do artigo 12 do diploma 

legal. 

Art. 12.  O mandado de injunção coletivo pode ser promovido: 

I - pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente 

relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos 

interesses sociais ou individuais indisponíveis; 

II - por partido político com representação no Congresso Nacional, para 

assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes 

ou relacionados com a finalidade partidária; 

III - por organização sindical, entidade de classe ou associação 

legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para 

assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da 

totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus 

estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, 

autorização especial; 

                                                 
15 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL MI nº 361-1 / RJ. Relator Ministro Neri da Silveira DJ 17.06.1994, 

Ementário nº. 1749-1.  
16 “O autor Baiano sustenta que a injunção implica na existência de direito certo, definido para circunstância 

individual, o que afastaria o mandado de injunção coletivo, mas permitiria, em certas hipóteses, litisconsórcio 

ativo” - DE SIQUEIRA CASTRO, Guilherme. Mandado de Injunção: De acordo com a lei 13.300/2016. 
17 CF,  Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: III - ao sindicato cabe a defesa 

dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 
18 CF, Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia; 



20 

 

 

IV - pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for 

especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos 

direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV 

do art. 5oda Constituição Federal. 

Parágrafo único. Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos 

por mandado de injunção coletivo são os pertencentes, indistintamente, a uma 

coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou 

categoria. 

Depreende-se do artigo supracitado a influência do artigo 21 da Lei do Mandado de 

Segurança (Lei 12.016/2009): a legitimidade do Ministério Público e a legitimidade da 

Defensoria Pública, o que não ocorre. Cabe lembrar que a inserção da Defensoria Pública 

ocorreu por ementa19 quando o projeto transitava no Senado Federal e o mesmo não voltou para 

a Câmara após a alteração, caracterizando a inconstitucionalidade formal da inserção. 

Prosseguindo com a análise dos legitimados previstos no artigo 12 é mister salientar que 

o rol do artigo é fechado, de modo que Estados-membros, o Ministério Público, ou qualquer 

outro ente legitimado para a ação civil pública (art. 5 da Lei 7.3747/85), não tem legitimidade 

para impetrar mandado de segurança coletivo, devendo se valer das outras ações coletivas 

pertinentes – especialmente a ação civil pública – para a tutela das pretensões coletivas. Dessa 

forma, o mandado de injunção, pode ser impetrado, além do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, por: 

(i) Partidos políticos com representação no Congresso Nacional, para assegurar o 

exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados 

com a finalidade partidária. Esta restrição da legitimidade dos partidos políticos, 

apenas para assegurar os direitos de seus integrantes ou relacionados com a 

fidelidade partidária, tal como feita na previsão legal do Mandado de Segurança 

Coletivo (art. 21, caput da Lei 12.016/2009) é alvo de severas críticas visto que a 

Constituição não restringiu, motivo pelo qual entendemos que a legalidade é 

irrestrita, afastando-se a restrição legal, bastando a representação no Congresso 

Nacional (BUENO, 2011, p. 345). 

(ii) Também por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo menos, 1 (um) ano, para assegurar o 

                                                 
19 Emenda nº 1 – CCJ do Senador Antônio Carlos Valadares, conforme o site: 

www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/12401?o=t  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5lxxiv
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exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte20 

dos seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e dos seus membros ou 

associados, na forma de seus estatutos e dos seus membros ou associados, na forma 

de seus estatutos e dos seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e 

desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização 

especial. Cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça já asseverou de 

maneira diversa ao previsto no artigo 12, inciso III, da Lei, em precedente antigo, 

entendendo que a exigência de constituição e funcionamento há, pelo menos um 

ano, se aplica tão somente ao mandado de segurança coletivo e não ao mandado de 

injunção coletivo, com base na interpretação literal do artigo 5º, inciso LXX da 

Constituição21 

Para Fábio Lima Quintas cuida-se de substituição processual que não se confunde com 

a representação das associações prevista no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal 

(QUINTAS, 2012, p. 211). 

Nesse sentido, quando a associação impetra mandado de segurança coletivo ou 

mandado de injunção coletivo, atua como substituta processual. Nas demais ações, as 

associações atuam como representantes dos associados, exigindo-se autorização expressa e a 

coisa julgada só atinge os associados que autorizam o ajuizamento da ação de conhecimento. 

Cabe lembrar que há uma diferença no ordenamento infraconstitucional quanto ao 

objeto do mandado de injunção coletivo e mandado de segurança coletivo. Por intermédio do 

primeiro são resguardados direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos (art. 12, 

parágrafo único, da Lei 13.300/2016), enquanto no segundo protege apenas direitos coletivos e 

individuais homogêneos (art. 21 da Lei 13.300/2009). 

Entretanto, grandes nomes da doutrina constitucional pátria como Aluísio Gonçalves 

de Castro Mendes22, Leonardo Carneiro da Cunha23, Eduardo Arruda Alvim24 e Guilherme de 

Siqueira Carvalho25 concordam com a inconstitucionalidade da restrição legal do objeto do 

mandado de segurança coletivo (art. 21 da Lei 12.016/2009), impondo-se a interpretação 

                                                 
20 Súmula 629 do STF: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos 

associados independe de autorização destes”.  
21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. MI nº 19  
22 Ações coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional, 4ª edição, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 211.  
23 A Fazenda Pública em juízo, 13ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 517. 
24 Processo Constitucional, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 418.  
25 Mandado de Injunção: de acordo com a Lei 13.300/2016, p. 153.  
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conforme para incluir os direitos difusos, aplicando-se a máxima efetividade possível da norma 

que prevê este remédio constitucional viabilizador da garantia ampla de acesso à justiça de 

acordo com o artigo 5º, XXXV da Constituição Federal26. 

 

08. A SENTENÇA DOS MANDADOS DE INJUNÇÃO E SEUS EFEITOS 

 

Depreende-se do artigo 13 da Lei 13.330/2016: 

Art. 13. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa 

julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, 

da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante, sem prejuízo do 

disposto nos §§ 1o e 2o do art. 9o. 

Parágrafo único.  O mandado de injunção coletivo não induz 

litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa 

julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da 

demanda individual no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência 

comprovada da impetração coletiva. 

Deflui, portanto, do texto que serão atingidos pela coisa julgada aqueles que foram 

substituídos pelo impetrante, tal como ocorre no Mandado de Segurança Coletivo. Dessa forma, 

os membros da mesa categoria de sindicatos que não pertençam a mesma base territorial do 

sindicato impetrante, não poderão se aproveitar do resultado da demanda caso o Tribunal não 

conceda a eficácia ultra partes ou erga omnes para o julgado. Por outro lado, no caso de 

impetração de caráter de direito difuso, como o titular do direito é indeterminado, solução é 

diferente, toda e qualquer pessoa será atingida pelos efeitos da decisão, motivo pelo qual seria 

recomendável a aplicação do artigo 9º, §1º e 2º da Lei em comento.27 

Nesse diapasão, caso o impetrante individual deseje tirar proveito da decisão do 

mandado de injunção coletivo, ele deverá desistir da ação injuncional em até 30 dias da ciência 

comprovada do ajuizamento do mandado de injunção coletivo. Esse direito potestativo 

                                                 
26 ART. 5º, XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  

27 Art. 9 § 1o  Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou 

indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. § 2o  Transitada em 

julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. 
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outorgado ao demandante individual envolve, portanto, um cálculo de risco a ser efetuado em 

prazo de até 30 (trinta) dias visto que a coisa julgada não é secundum eventum litis.28 

Por fim, como última questão de interpretação doutrinária é mister frisar que a expressão 

“ciência comprovada da impetração coletiva” significa o dever anexo de lealdade processual de 

informar nos autos do mandado de injunção individual a existência de mandado de injunção 

coletivo. 

09. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notória a importância do writ no ordenamento pátrio, visto que, além da defesa de 

direitos e garantias fundamentais, o mesmo impulsiona a elaboração de normas diante da inércia 

do legislativo. Dessa forma, por exemplo, foi permitido o direito de greve para os funcionários 

públicos, ou então, melhorias previdenciárias referentes à aposentadoria e tempo de serviço. 

Além disso, o mandado de injunção atua como um forte meio de controle de 

constitucionalidade ao permitir que o Poder Judiciário formule normas provisoriamente 

regulamentadoras da situação do seu impetrante, sem que ofenda à separação dos poderes. 

Nessa esteira, a Lei 13.300 representa um maro na história constitucional do país, visto 

que, a regulamentação da ação do Mandado de Injunção agora complementa o rol da legislação 

em tema de garantias constitucionais de caráter processual, algo que certamente não foi apenas 

desejado, mas imposto pela Constituição de 1988. 

Apesar de ter originado novas questões ao debate doutrinário, é evidente que a novel 

legislação soluciona diversas controvérsias antes existentes. Dentre elas, os efeitos da coisa 

julgada e a coexistência de ações individuais de coletivas sobre a mesma temática. 

Portanto, com o advento da Lei 13.300/16 criou-se uma nova forma de entender o real 

sentido desse remédio constitucional como garantidor dos direitos fundamentais dos cidadãos 

a um pleno acesso à justiça por meio dos ordenamentos jurídicos atuais. 

 

TITLE: A NOVA LEI DO MANDADO DE INJUNÇÃO: O Mandado de Injunção 

Coletivo e os Efeitos de sua sentença 

                                                 
28 Mandado de Injunção: de acordo com a Lei 13.300/2016. p. 153.  
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ABSTRACT: This article aims at the new law of writs of injunction, the conception, the 

historical origin, the general objectives and theoretical assumptions behind it. Furthermore, the 

work focuses on the possibility of collective demand and the effects of its decisions. 

 

Keywords: Constitutional Remedies. Writ of Injunction. 
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