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NOVOS INSTRUMENTOS CONSTITUCIONAIS 

Sérgio Sérvulo da Cunha 

 

Tomemos a expressão “novos instrumentos constitucionais” como indicativo dos 

meios processuais para a proteção de direitos previstos na Constituição. Esses meios 

processuais são as garantias que servem, imediatamente, à satisfação daqueles 

direitos e, mediatamente, à guarda da própria Constituição; ou, como se diz de modo 

mais técnico, ao controle difuso ou indireto de constitucionalidade. Fica excluída 

portanto desta análise a ação direta de inconstitucionalidade.  

Ao lado de alguns instrumentos que se incluem na Ordenação vigente (mandado de 

segurança, ação popular), o projeto em curso na Constituinte prevê outros, novos, a 

saber: habeas data e o mandado de injunção, por outro lado, alarga o conceito de 

legitimação processual, permitindo que entidades como sindicatos e associações civis 

representem os seus filiados em juízo, independentemente de mandado expresso. Estas 

garantias constitucionais (que dizem respeito a direitos individuais, e direitos coletivos, 

e a direitos difusos) são contempladas, com certa assistematicidade, no título II do 

Projeto B, mas encontravam-se melhor distribuídas no texto do anteprojeto da 

comissão temática que tratou da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da 

Mulher. 

Em fins do século passado ocorreu no Rio de Janeiro um litígio entre o governo e 

professores da Escola Politécnica. Esse fato levou Rui Barbosa a publicar quatro artigos, 

no jornal do Comércio, desenvolvendo a tese de que aos direitos pessoais se aplicavam 

os meios de proteção possessória. Esses artigos foram reunidos em folheto impresso no 

ano de 1.900 com o título “Posse dos Direitos Pessoais”. O que pretendia Rui Barbosa – 

face à precariedade do sistema das ordenações, então vigente – era dotar alguns 

direitos pessoais de um meio mais eficaz de proteção, tal como ocorria com relação à 

posse. 

A tese de Rui não logrou êxito, nem no foro, nem no sistema do Código Civil de 

Clóvis Bevilácqua, tampouco na doutrina posterior. Entretanto, na Constituinte de 

1.934, João Mangabeira propôs se criasse uma ação, à semelhança do “juicio de 

amparo” mexicano, para proteger direito certo e incontestável violado por ato ilegal da 

autoridade. A partir daí o mandado de segurança passou a integrar nosso 

ordenamento jurídico. 

A tentativa de Rui Barbosa buscava alcançar a perfeita harmonia entre o direito 

material e o direito processual, expressa na máxima de que a todo direito corresponde 

uma ação. Algumas dificuldades – seja de ordem teórica, seja de ordem física, seja 

decorrentes da prática do foro – fazem o desespero dos advogados, nem sempre 

permitindo a existência de uma via, ou de via cômoda, para a satisfação dos direitos. 
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Como exemplo de dificuldade física citamos a existente com relação às obrigações 

de fazer. Na tradição do nosso direito, à falta de cumprimento voluntário essas 

obrigações se resolvem em dinheiro, e não em espécie. O mandado de segurança é 

ação mandamental de rito sumário, que permite o cumprimento específico de 

obrigação de fazer, por parte de autoridade. Modo de cumprimento específico de 

obrigação de fazer é também o suprimento judicial de ato do devedor, como ocorre 

com a sentença proferida na ação de adjudicação. Adotado entre nós desde 1.934, a 

princípio no texto constitucional, mas logo em seguida na legislação ordinária, o 

mandado de segurança, com o passar do tempo, mostrou-se insuficiente à proteção 

dos cidadãos contra atos ilegais da autoridade. Muitas vezes o poder público pratica 

cientemente ato ilegal em detrimento de muitos, sem que a maioria dos ofendidos 

possa ou se disponha a agir em juízo. A jurisprudência brasileira, apegada à noção 

individualista de direitos subjetivo, foi incapaz de admitir ações concernentes a pessoa 

que não figurasse expressamente no pólo ativo da relação processual, ou a interesses 

coletivos e difusos (1) 

No plano do direito material constitucional era fonte de escândalo a assistência de 

direitos que não podiam ser exigidos por falta de regulamentação. Criou-se estranha 

teoria que colocava o secundário da norma regulamentadora por cima da lei maior; 

assim, o legislador ordinário podia frustrar impunemente, com sua omissão, o preceito 

constitucional. 

 

3.  Este, em defeituosas pinceladas, o quadro que se apresentava à Constituinte de 

1.987 no momento de sua instalação. Debruçando-se sobre ele vários juristas 

discorriam a respeito de técnicas da eficácia constitucional. Assim, por exemplo, 

GERALDO ATALIBA (República e Constituição, Ed. Ver. dos Tribunais, 1986, pgs. X e XI), 

TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ (Constituinte, regras para a eficácia constitucional, Ver. de 

Dir. Público, n.º 76), CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO (A eficácia da nova 

Constituição, Ver. do Advogado, nº 21. Agosto de 1.986, pg. 5). 

Em seu anteprojeto de Constituição (Muda Brasil, Ed. Brasiliense, 1986), FÁBIO 

KONDER COMPARATO fixava: 

 

 “As normas definidoras das liberdades fundamentais têm eficácia imediata, 

independentemente da edição de leis ou decretos de aplicação”, 

 

e mais: 

 

“Se as leis complementares necessárias à aplicação dos dispositivos desta 

Constituição não forem editadas dentro de três anos de sua promulgação, o Ministério 



3 

 

Público ou qualquer interessado poderá pedir ao Poder Judiciário a aplicação direta 

desses dispositivos constitucionais aos casos concretos.” 

 

Já o anteprojeto elaborado pela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais 

(Comissão Afonso Arinos) assim dispunha em seu art. 10: 

 

“Os direitos e garantias constantes desta Constituição têm aplicação imediata. 

§1º  - Na falta ou omissão da lei o juiz decidirá o caso de modo a atingir os fins da 

norma constitucional. 

§2º - Verificando-se a inexistência ou omissão da lei, que inviabilize a plenitude da 

eficácia dos direitos e garantias assegurados nesta Constituição, o Supremo Tribunal 

Federal recomendará ao Poder competente a edição da norma que venha a suprir a 

falta.” 

 

O projeto aprovado no primeiro turno de votação da Constituinte (Projeto B) foi 

mais sintético. O § 1º de seu art. 5º praticamente repete a Comissão Afonso Arinos: “as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.” 

Mas o inciso LXXII do mesmo artigo como que corporifica a garantia de aplicação da 

norma constitucional não regulamentada ao inventar-lhe um nome: “mandado de 

injunção”. 

 

4.  Diz o inciso LXXII do art. 5º: “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 a 

cidadania.” 

 

O que se pretende com essa regra – proveniente do art. 34 do anteprojeto da 

Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, cujo relator 

foi o senador José Paulo Bisol – é o mesmo que se previa no § 1º do art. 10 do 

Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, com a diferença de que, ali, se atribuiu um 

nome para a medida: “mandado de injunção”. O nome, sabemos, não dá o ser às 

coisas, mas torna-as visíveis, iluminando-as ao nível da consciência. 

 

O termo “injunção” procede do latim injunctio, do verbo jungere (unir, ligar, jungir). 

Tem o sentido de imposição, ordem, conforme bem exemplifica o dicionário Aurélio, 

citando Taunay: “em janeiro de 1822 partia José Bonifácio para o Rio de Janeiro, 

levando a célebre representação da junta paulista. Pedia ao Príncipe Regente que 

ficasse no Brasil, desobedecendo à injunção das Cortes”. Aparece no léxico jurídico 

italiano (ingiunzione), francês (injonction), inglês (injunction). No direito italiano, 

injunção é nome dado a um procedimento especial; no direito francês significa a 
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imposição ou exigência para cumprimento de determinada obrigação, sob pena de 

perda de um direito; no Reino Unido, a injunção se assemelha ao mandado de 

segurança, embora utilizada também em casos entre particulares (cf. Hatley & Criffith, 

Government and Law, 1.981, pg. 328). 

Assim, do ponto de vista do léxico, a expressão “mandado de injunção” não guarda 

relação com o designado; parece entretanto um achado feliz, que pegou. 

Esperamos que, mais que o nome, pegue o instrumento, para cuja utilização 

algumas dificuldades são previsíveis. O anteprojeto da Comissão da Soberania, etc., 

estabelecia que ao mandado de injunção se desse o “rito do mandado de segurança”, o 

que veio a ser suprimido. À falta de qualquer outra disposição, o mandado de injunção 

terá procedimento ordinário, mas nada impede que, havendo fumus boni júris e 

periculum in mora, se requeira a prestação correspondente em medida cautelar, 

dirigida contra o respectivo devedor. 

Dependendo da natureza dessa prestação, e do pedido, o mandado de injunção 

poderá ser, conforme o caso, ação mandamental, constitutiva, condenatória, e até 

mesmo meramente declaratória.  

 

5.  O projeto de constituição amplia também o conceito de legitimação ativa, ao 

dispor que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm 

legitimidade para representar seus filiados em juízo ou fora dele (art. 5º, XXI), e que é 

assegurada a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses 

dos membros ou associados de partido político, organização sindical, entidade de 

classe ou associação (art. 5º, LXXI). A expressão “interesses”, aí colocada em vez de 

“direito líquido e certo”, merece atenção. 

Por fim, convém referir o art. 8º, III, segundo o qual “ao sindicado cabe a defesa dos 

direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 

judiciais ou administrativas”. Compare-se a regra com o art. 513 da CLT, de acordo com 

o qual cabe ao sindicato “representar, perante as autoridades administrativas e 

judiciárias, os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou os 

interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida”. 

 

6. Deixei para o final desta exposição aquilo que me parece mais importante: a 

correspondência entre esses instrumentos novos e alguns direitos novos criados pela 

Constituição de 1.988. Esses direitos novos não resultam da promoção, à categoria de 

direitos, de algumas faculdades e interesses. Resultam, sim, de utilização de um novo 

conceito de direito. 

A idéia clássica, arraigada em nossa mentalidade, de que todo direito acha-se 

ligado a um sujeito, a uma pessoa humana que é seu titular (direito subjetivo) dificulta 

a compreensão do que sejam direitos coletivos e direitos difusos. A própria expressão 
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“direitos difusos” vem sendo evitada, certamente porque, por definição, o difuso não se 

subjetiva (isto é, não adere a uma pessoa determinada). 

Quando, pelas necessidades da vida, se pretendeu operacionalizar juridicamente 

agrupamentos de pessoas e de capitais, esses agrupamentos se “personalizaram”, 

foram constituídos à semelhança da pessoa natural, e assim puderam ser, 

organicamente, titulares de direitos “subjetivos”, distintos dos direitos de seus 

membros ou associados. 

Entretanto, a partir da Constituição de 1.988, é inevitável reconhecer que o Direito 

Objetivo da lugar à existência de direitos individuais, de direitos coletivos, e de direitos 

difusos. A dificuldade que surge imediatamente diz respeito à defesa, em Juízo, dos 

direitos coletivos e difusos. Se eles não se subjetivam, quais os titulares das respectivas 

ações? Parece claro que devemos afastar, aí, conceitos adequadamente utilizados 

quando se trata de defender direitos individuais, quais sejam os de representação, 

substituição processual, legitimação extraordinária, etc. 

Os direitos novos não podem ser operacionalizados sob a ótica individualista, que 

os amesquinharia, mas segundo sua própria natureza, finalidade, e a linha sistemática 

que atravessa o título de direitos fundamentais, na nova Constituição. 

 

Praia Grande, 24 de agosto de 1.988 
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