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RESUMO 
 

A presente pesquisa tem por objetivo investigar se a eleição de uma teoria de diálogos 

constitucionais aplicável ao mandado de injunção é algo que se agrega de forma positiva à sua 

finalidade de garantia de concretização do projeto de transformação social previsto na 

constituição de 88; e, assim, conduzir uma nova perspectiva para a superação do estado de 

infidelidade constitucional causado pela omissão legislativa – além de trazer solução para 

questões até hoje pendentes de pacificação ou devida apreciação no STF. Para tanto, foi 

utilizado o método crítico-dialético, buscando-se o confronto doutrinário e jurisprudencial 

sobre o assunto, cuja atividade se identifica com o exame de pontos positivos e negativos que 

o emprego de estratégias voltadas ao exercício de um constitucionalismo dialógico pode 

oferecer. Além disso, diante da análise empírica de algumas injunções, identificou-se uma 

prática experimentalista dialógica vivenciada pela Suprema Corte, ainda que um pouco 

contraditória e desorganizada, porque sem um maior aprofundamento teórico. A partir dos 

resultados obtidos com o exame de um dos julgados mais significativos sob essa perspectiva 

de diálogos constitucionais – o MI 943 (direito ao aviso prévio proporcional) – foi eleita como 

regra a teoria da participação. Entretanto, levando em consideração as hipóteses em que o 

próprio reconhecimento da omissão envolve questão de elevado desacordo moral, 

excepcionalmente, foi prevista a possibilidade de eleger técnicas atinentes à fusão dialógica. 

Assim é que no primeiro caso houve a proposta de um julgamento bipartite, com aplicação de 

técnicas de clarificação (se preciso for), enunciação e suspensão. Já, no segundo, excepcional, 

um julgamento uno com aplicação das técnicas de clarificação e enunciação (tão somente a 

título pedagógico); bem como, devolução do assunto à sociedade e instituições, com fixação 

prévia de prazo mínimo para o início de uma nova rodada procedimental. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to investigate whether the election of a dialogical theory applicable to the 

injunction is something which adds positively to its purpose of ensuring the implementation 

of the envisaged social transformation project in the constitution of 88; and thus lead a new 

perspective to overcome the constitutional infidelity state caused by legislative omission - and 

bring solution to current issues pending pacification or due consideration from the STF. For 

this, the critical-dialectical method was used, seeking the doctrinal and jurisprudential clash 

on the subject, whose activity is identified with the examination of the pros and cons that 

employment strategies geared to the exercise of dialogic constitutionalism can offer. In 

addition, given the empirical analysis of some injunctions, a dialogic experimentalist practice 

experienced by the Supreme Court was identified, although somewhat contradictory and 

disorganized, because without a higher theoretical deepening. From the results obtained from 

the examination of one of the most significant judged from this perspective of constitutional 

dialogue - MI 943 (right to proportional notice) - the theory of participation was elected as a 

rule. However, taking into account the cases in which the very recognition of the omission 

involves a matter of high moral disagreement, exceptionally, A possibility of electing 

techniques related to dialogue merger was made. So it is that in the former case there was the 

proposal of a bipartite judgment, applying for clarification techniques (if required), 

enunciation and suspension. Then, in the second one, exceptionally, one trial with one 

application of the techniques of clarification and enunciation (so only the pedagogical title); 

and, returning to the matter of the society and institutions with advance fixing of minimum 

period for the start of a new procedural round.  
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