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RESUMO

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a Lei Maior do Estado brasileiro, ela tem supremacia e legitimidade para impor que 
seus ditames sejam cumpridos pelo Poder Público. Nesse sentido, muitas das vezes, as leis constitucionais necessitam de regulamentação 
específica para terem validade e poderem ser aplicadas no ordenamento jurídico pátrio. Todavia, quem deveria legislar e dar efetividade à 
Constituição muitas vezes se omite e não cumpre a imperatividade constitucional. Com intuito de combater essa omissão, que é considerada 
inconstitucional, a CRFB/88 trouxe dois mecanismos de controle: o Mandado de Injunção e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, 
que têm como finalidade reconhecer a omissão inconstitucional e dar ciência ao responsável para que este tome as medidas necessárias. Ocorre 
que, o simples ato de dar ciência a quem tem o dever constitucional de legislar pode não ser o suficiente para sanar a mora legislativa do Estado.  
Nessa esteira, o presente estudo irá se debruçar nesses institutos de combate à omissão legislativa constitucional, analisando suas origens, 
casuísmos legais, além de distingui-los, visto que embora tenham a mesma essência, apresentam diferenças cruciais para a compreensão da 
matéria. Além disso, há uma análise jurisprudencial dos julgados do Supremo Tribunal Federal com observância na efetividade tanto do MI quanto 
da ADO, ou seja, se houve ou não a produção da legislação exigida pela Constituição Federal.  Assim, as hipóteses acerca do tema são: como estão 
sendo aplicados esses mecanismos? Eles de fato estão sendo eficazes? Quantas leis já foram produzidas a partir de uma ação dessa natureza?  O 
trabalho teve como objetivo demonstrar como a imperatividade constitucional está sendo respeitada no ordenamento jurídico pátrio, tendo 
como foco a efetividade desses mecanismos que combatem as omissões legislativas, que, na maioria das vezes, embora se tenha declarado a 
inconstitucionalidade do ato omissivo, não se tem chegado a quase nenhum resultado efetivo, ou seja, a produção legal.  Por fim, após uma 
aprofundada pesquisa jurisprudencial, onde foram selecionados 6 julgados, pôde-se concluir que, na grande maioria dos casos, nem sequer 
existem projetos de leis que resolveriam plenamente as lides, na forma do art. 5º, LXXI, da CF, ocasionando uma inversão de funções: o Poder 
Judiciário está se vendo obrigado a legislar (indiretamente) enquanto o Poder Legislativo, acomodado, mesmo após a ciência de sua atitude que 
fere a Carta Maior, não está legislando, permanecendo omisso, sendo estes atos atípicos a tais Poderes.Já nas ADO’s, embora seja gritante a 
demora para tramitação de um dispositivo legal, pelo menos há a incidência de projetos de leis que, quando sancionados, poderão dar efetividade 
à Constituição Federal, mesmo que 28 anos após a sua existência.Tudo isso, além de ser totalmente contrário à Constituição da República 
Federativa do Brasil, gera uma enorme insegurança jurídica aos cidadãos, que são os maiores prejudicados com a inércia legislativa do Estado, 
deixando, muitas vezes, de exercer seus direitos constitucionalmente garantidos, tendo violado o princípio da Dignidade da Pessoa Humana que é 
basilar em um Estado Democrático e Constitucional de Direito.   A metodologia da pesquisa é bibliográfica e jurisprudencial, qualitativa.
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