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SÍNTESE 

 

 No julgamento da medida cautelar da ADPF nº 347/DF, da relatoria do ministro 

Marco Aurélio Mello, no Supremo Tribunal Federal, foi debatida adoção do modelo de 

incorporação do estado de coisas inconstitucional na jurisdição constitucional brasileira. 

O presente trabalho desenvolveu, de forma inovadora, a teoria da árvore do estado de 

coisas inconstitucional para explicar a aplicação desse controle de constitucionalidade 

sob o viés material e processual. Por isso, tratou do neoconstitucionalismo, 

transconstitucionalismo, evolução do sistema jurídico policêntrico e a tribunalização da 

vida. Além disso, relacionou o estado de coisas inconstitucional com a doutrina e a 

jurisprudência colombiana, bem como o precedente norte-americano Brown v. Board of 

Education of Topeka. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Esse estudo pretende abordar a aplicação do estado de coisas inconstitucional na saúde 

pública no Brasil. Assim, se insere na área de concentração do controle de constitucionalidade 

nos sistemas jurídicos contemporâneos e, particularmente, na linha de investigação da 

globalização das técnicas de decisão em Jurisdição Constitucional. 

 Nessa pesquisa, todo raciocínio jurídico é construído de maneira gradativa e dividido 

em três capítulos. Na verdade, as premissas desenvolvidas em cada capítulo fundamentam a 

árvore do estado de coisas inconstitucional em sua composição por três partes: raízes, tronco e 

copa. Assim, o leitor é livre para ler e determinar o seu campo de visão pela escolha da ordem 

de leitura dos capítulos. 

 O primeiro capítulo representa a visão profunda das raízes da árvore do estado de coisas 

inconstitucional. Portanto, é exposto o contexto do neoconstitucionalismo e as consequências 

de seus marcos fundamentais. Em seguida, é analisada a evolução metodológica do ativismo 

no Supremo Tribunal Federal, bem como a demanda popular pela tribunalização da vida. A 

complexidade jurídica é explicada à luz do sistema jurídico policêntrico, do 

transconstitucionalismo e da necessidade pragmática da racionalização da gestão pela razão 

pública. 

 O segundo capítulo apresenta os pressupostos da declaração do estado de coisas 

inconstitucional na análise central do tronco da árvore. Assim, são determinados os efeitos das 

sentenças estruturais, inclusive no precedente norte-americano Brown v. Board of Education of 

Topeka e na doutrina colombiana. A difusão do constitucionalismo transformativo influencia o 

caráter inovador do estado de coisas inconstitucional como técnica de decisão em controle de 

constitucionalidade composta por duas fases: abstrata e concreta. 
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 Em defesa da proposição monográfica, é desenvolvida a posição construtivista da 

ductilidade constitucional para permitir a releitura dos clássicos pressupostos conceituais à luz 

da operacionalidade e do pragmatismo jurídico. Assim, são rebatidas as principais críticas à 

técnica de superação de crise institucional. 

 O terceiro e mais inovador capítulo impõe uma visão acima e para futuro ao leitor. É 

detalhada a árvore do estado de coisas inconstitucional, suas fases em controle de 

constitucionalidade concreto e sua aplicação processual. São tecidas as considerações da 

reinvenção da jurisdição constitucional em seus desafios no Sul e do Norte Global. 

 Dessa forma, já se reconhece que foi realizado um recorte epistemológico para garantir 

a sistematicidade e cientificidade à pesquisa desenvolvida, de acordo com os procedimentos 

metodológicos seguidos, a fim de permitir reais e sólidas contribuições para a comunidade 

científica e para os operadores de direito em geral acerca da assimilação desse modelo de 

incorporação. 

Assim, a proposta é encaminhar a pesquisa pelo método hipotético-dedutivo, já que a 

identificou-se um conjunto de proposições hipotéticas que funcionam como premissas para 

analisar o litígio estrutural da saúde pública brasileira apresentada. 

A abordagem do objeto desta pesquisa será qualitativa, parcialmente exploratória, tendo 

em vista a pretensão de mapear a bibliografia pertinente à temática em foco, tais como 

legislação, doutrina e jurisprudência, para sustentar os argumentos que melhor se coadunam 

com a sua proposta, agora afim com jurisprudência da Corte Constitucional brasileira. 
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1. ATIVISMO JUDICIAL NO CONTEXTO MUNDIAL 

 

 

O neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional se desenvolveu na Europa, ao 

longo da segunda metade do século XX1, e, no Brasil, após o processo de redemocratização 

com a Constituição de 19882. Assim, a aproximação do constitucionalismo e da democracia 

culminou na nova forma de organização política do Estado democrático de direito. Baseado no 

marco filosófico do pós-positivismo3, é “entendido como teoria, ideologia ou método de 

investigação dos sistemas jurídicos de hoje, com vistas à superação da antinomia entre o 

naturalismo e o positivismo jurídico”4 e do próprio formalismo jurídico5. Por isso, o 

                                                           
*Nesse trabalho científico, quando foram encontradas obras publicadas em livros ou revistas, bem como 

disponíveis na internet, rede mundial de computadores, optou-se por transcrever as duas referências bibliográficas. 

As obras publicadas em papel conferem grande autoridade no argumento de seus autores. Por outro lado, as obras 

online permitem a maior difusão do conhecimento em razão do mais fácil acesso e do baixo custo. Dessa forma, 

se esclarece que a dupla referência bibliográfica foi uma escolha ideológica refletida na pesquisa. 
1“Ao final da Segunda Guerra Mundial, países da Europa continental passaram por um importante redesenho 

institucional, com repercussões de curto, médio e longo prazo sobre o mundo romano-germânico em geral. O 

direito constitucional saiu do conflito inteiramente reconfigurado, tanto quanto ao seu objeto (novas constituições 

foram promulgadas), quanto no tocante ao seu papel (centralidade da Constituição em lugar da lei), como, ainda, 

com relação aos meios e modos de interpretar e aplicar as suas normas (surgimento da nova hermenêutica 

constitucional). Ao lado dessas transformações dogmáticas, ocorreu igualmente notável mudança institucional, 

representada pela criação de tribunais constitucionais e uma progressiva ascensão do Poder Judiciário. No lugar 

do Estado legislativo de direito, que se consolidara no século XIX, surge o Estado constitucional de direito, com 

todas as suas implicações.” BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo 

da maioria. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, Número Especial, 2015 p. 27. Disponível em: 

<http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/RBPP/article/view/3180/pdf> Acesso em: 13 jun 

2016. 
2 Luigi Ferrajoli aponta que a CRFB/88 inaugurou o “constitucionalismo de terceira geração” em razão do seu 

novo paradigma constitucional em que prevê sistemas de garantias e instituições bem complexas e articuladas. 

FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (Org.) Garantismo, hermenêutica e 

(neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 231 e 232.  
3 “O pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto; procura empreender 

uma leitura moral do Direito. Neste paradigma em construção incluem-se a atribuição de normatividade aos 

princípios e a definição de suas relações com valores e regras; a reabilitação da razão prática e da argumentação 

jurídica; a formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento de uma teoria dos direitos 

fundamentais edificada sobre o fundamento da dignidade humana.” BARROSO, Luis Roberto. 

Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). 

Disponível em: <http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-

content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf > p. 6. Acesso em: 04 

mar. 2016. 
4 MORAES, Guilherme Peña de. Constitucionalismo Multinacional: uso persuasivo da jurisprudência estrangeira 

pelos tribunais constitucionais. São Paulo: Atlas, 2015, p. 15. 
5 BARROSO, op. cit., 2015 p. 29.  

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf
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neoconstitucionalismo reconhece a força normativa da Constituição6, a expansão da jurisdição 

constitucional e o desenvolvimento da nova dogmática da interpretação constitucional.7  

 

1.1 A construção do neoconstitucionalismo e seus marcos fundamentais 

  

 

À luz da supremacia da Constituição no neoconstitucionalismo, o Poder Judiciário 

passou a garantir a efetividade dos direitos fundamentais expressos na Constituição. Observou-

se, então, o efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico 

se irradia, com força normativa, por toda a ordem jurídica8. Com a constitucionalização do 

Direito, os princípios e regras constitucionais passaram a condicionar a validade e o sentido de 

todas as normas infraconstitucionais e dos comportamentos e fins públicos. Assim, houve uma 

progressiva publicização do Direito com a proliferação de normas de ordem pública, indicando, 

muitas vezes, a função social de institutos tipicamente privados.9  

Além disso, a constitucionalização repercutiu na atuação dos três Poderes, Executivo, 

Legislativo e Judiciário, nas suas funções típicas e atípicas, bem como nas relações com os 

particulares. 

 A seguir, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso analisa a 

repercussão do constitucionalismo nos três Poderes e na sociedade civil: 

                                                           
6 “Sob o ângulo normativo, o neoconstitucionalismo é dirigido a salientar a força normativa da Constituição nos 

sistemas jurídicos contemporâneos, as transformações do conceito de Estado e a tutela dos direitos fundamentais 

como limitação à soberania do Estado.” MORAES, Guilherme Peña de. Controle judicial das omissões da 

Administração Pública sob a perspectiva do neoconstitucionalismo. Revista do Ministério Público. Rio de Janeiro: 

MPRJ, n. 39, jan./mar. 2011, p. 45. 
7 BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (triunfo tardio do direito 

constitucional no Brasil). Disponível em: <http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-

content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf > 

Acesso em: 04 mar. 2016. 
8 “A força normativa advém da nova visão da supremacia da Constituição, que ocupa o centro do ordenamento 

jurídico, de onde irradia os seus efeitos, revestida de efetiva preeminência no sistema das fontes de Direito Positivo, 

da qual se infere o processo de “constitucionalização do Direito”. MORAES, op. cit., p. 45. 
9 BARROSO, op. cit., 2015 p. 30.  

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf
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Relativamente ao Legislativo, a constitucionalização (i) limita sua discricionariedade ou liberdade de 

conformação na elaboração das leis em geral e (ii) impõe-lhe determinados deveres de atuação para 

realização de direitos e programas constitucionais. No tocante à Administração Pública, além de 

igualmente (i) limitar lhe a discricionariedade e (ii) impor a ela deveres de atuação, ainda (iii) fornece 

fundamento de validade para a prática de atos de aplicação direta e imediata da Constituição, 

independentemente da interposição do legislador ordinário. Quanto ao Poder Judiciário, (i) serve de 

parâmetro para o controle de constitucionalidade por ele desempenhado (incidental e por ação direta), 

bem como (ii) condiciona a interpretação de todas as normas do sistema. Por fim, para os particulares, 

estabelece limitações à sua autonomia da vontade, em domínios como a liberdade de contratar ou o uso 

da propriedade privada, subordinando-a a valores constitucionais e ao respeito a direitos fundamentais.10 

 

Assim, o neoconstitucionalismo proporcionou um amplo conjunto de transformações 

ocorridos no Estado e no direito constitucional em razão da sua função promocional, se 

tornando também um instrumento de avanço social.11  

Portanto, é possível distinguir os três marcos fundamentais do neoconstitucionalismo, 

que são os marcos histórico, filosófico e teórico. No marco histórico, houve a consolidação e 

estabilização do Estado Constitucional de Direito, especialmente após a segunda guerra 

mundial e a redemocratização brasileira.  

Como marco filosófico, o pós-positivismo permite a centralidade dos direitos 

fundamentais edificada sobre o fundamento da Dignidade Humana e a reaproximação do 

Direito com a ética. Na teoria da justiça de John Rawls12 é possível reconhecer que as condições 

sociais mínimas13 são indispensáveis para que os indivíduos se vejam como capazes de exercer 

liberdades e direitos básicos. Assim, a garantia do mínimo social é um elemento constitucional 

essencial a ser assegurado pela justiça constitucional.14 

                                                           
10 BARROSO, op. cit. p. 17. 

Acesso em: 04 mar. 2016. 
11 Idem, op. cit., 2015 p. 27.  
12 RAWLS, John. Justiça e Democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. Disponível em: 

<http://www.libertarianismo.org/livros/jrjed.pdf > Acesso em: 14 nov. 2016. 
13 Constitucional essential foi traduzido como condições sociais mínimas. CAMPOS, Carlos Alexandre de 

Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 158. 
14 Ibid., p. 158. 
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No marco teórico15, observa-se a força normativa da Constituição, a expansão da 

jurisdição constitucional e a nova dogmática da interpretação constitucional.16 Dessa forma, os 

direitos fundamentais vão deixando de ser limites externos para se transformar em condição de 

legitimidade da atuação do Poder Público. 

A partir dessa nova concepção, o constitucionalismo assegura a limitação do poder 

político, bem como segue o caráter ideológico de garantia da eficácia dos direitos 

fundamentais17. A constitucionalização abrangente18, com a positivação de direitos 

fundamentais no bojo da Constituição democrática e dos tratados internacionais a partir da 

Segunda Guerra Mundial, permitiu o surgimento de uma “cultura de direitos” ou “revolução de 

direitos” na nova democracia constitucional.19 

A ideia da “Constituição como valor em si”20 demonstra a centralidade da Constituição 

no sistema jurídico com sua eficácia irradiante em relação aos Poderes e a sociedade civil 

através da concretização dos princípios constitucionalizados e a garantia de mínimo existencial, 

além das características de imperatividade, superioridade e densa carga valorativa.21 

                                                           
15“Sob o ângulo metodológico, o neoconstitucionalismo é direcionado a salientar a importância dos princípios 

gerais de direito, a reflexão sobre o papel desempenhado pela hermenêutica jurídica e a relevância da perspectiva 

argumentativa na compreensão do funcionamento do direito nas sociedades democráticas contemporâneas.” 

MORAES, op. cit., p. 42 e 43. 
16 BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (triunfo tardio do direito 

constitucional no Brasil). Disponível em: <http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-

content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf > 

Acesso em: 04 mar. 2016. 
17 “Reconhecimento da centralidade dos direitos fundamentais e da democracia como nortes de toda ação 

administrativa.” BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações político-

jurídicas, econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. Belo Horizonte: Forum, 2016, p. 34. 
18 “Quanto à constitucionalização abrangente, é característica das Constituições contemporâneas possuírem um 

amplo conteúdo, pois não se limitam a prevê regras sobre a estruturação do Estado e direitos fundamentais de 

primeira “geração” (Constituição como norma fundamental de garantia), como também uma ampla ordenação da 

vida econômica, social e cultural (Constituição como norma diretiva fundamental), nas quais se destacam os 

direitos de segunda e terceira “geração”.” BRANDÃO, Rodrigo. A judicialização da política: teorias, condições e 

o caso brasileiro. RDA – revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 263, maio/ago. 2013, p. 211. 

Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/10648/9641>Acesso em: 16 

jun 2016. 
19 Ibid., p. 211. 
20 AGRA, Walber de Moura. A Constituição. Fruto da atuação das classes sociais 

<http://www.walberagra.com.br/imagens/artigo/A_Constituicao_Fruto_da_Atuacao_das_Classes_Sociais_1.pd> 

Acesso em: 14 abr. 2016. 
21 LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 63. 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/10648/9641
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Além de a Constituição ser um sistema em si, dotado de ordem, unidade e harmonia; 

também se tornou um vetor interpretativo22, ou seja, uma forma de interpretar os demais ramos 

do Direito. Esse é o fenômeno da filtragem constitucional, que consiste na leitura de toda ordem 

jurídica sob os valores da Constituição e de sua máxima efetividade. 

Assim, a aferição da constitucionalidade das normas pelos tribunais brasileiros também 

foi alterada para seguir o movimento de constitucionalização do Direito conforme se observa 

abaixo: 

[...] cabe consignar que as decisões, no final da década de 80 e no início da década de 

90 do século passado, eram, basicamente, binárias: as opções consideradas pela 

Suprema Corte eram a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade das normas.  

Influenciada pela doutrina constitucional europeia, mais precisamente a alemã, a 

Suprema Corte brasileira passou a adotar importantes variações quando da apreciação 

da constitucionalidade das normas.  

É de meados da década de 90 o aprofundamento da utilização das técnicas de decisão 

consistentes na declaração de inconstitucionalidade das normas sem redução de texto, 

na adoção da declaração de constitucionalidade conforme o texto constitucional, no 

apelo ao legislador, entre outras.23 

 

Dessa forma, a realização concreta da supremacia formal e axiológica da Constituição 

envolve diferentes técnicas e possibilidades interpretativas. Elas incluem o reconhecimento da 

revogação das normas infraconstitucionais anteriores à Constituição quando com ela 

incompatíveis, a declaração de inconstitucionalidade das normas infraconstitucionais 

posteriores à Constituição quando com ela incompatíveis, a declaração de inconstitucionalidade 

por omissão com a convocação à atuação do legislador e a interpretação conforme a 

                                                           
22 “[...] Enfatizar que a interpretação judicial desempenha um papel de fundamental importância, não só na 

revelação do sentido das regras normativas que compõem o ordenamento positivo, mas, sobretudo, na adequação 

da própria Constituição às novas exigências, necessidades e transformações resultantes dos processos sociais, 

econômicos e políticos que caracterizam a sociedade contemporânea.” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 

n. 397 MC/DF. Rel Min Marco Aurélio. Data de publicação no DJE e no DOU: 14/09/2015.  Info 798. Disponível 

em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=AP&r

ecurso=0&tipoJulgamento=M> Acesso em: 10 jun 2016. 
23

VIEIRA JUNIOR, Ronaldo Jorge Araújo. Separação de Poderes, Estado de Coisas Inconstitucional e 

Compromisso Significativo: novas balizas à atuação do Supremo Tribunal Federal. Brasília: Núcleo de Estudos e 

Pesquisas/CONLEG/Senado, Dezembro/2015 (Texto para Discussão nº 186). Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td186> 

Acesso em 10 jun. 2016. 
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Constituição que realize o sentido constitucional ou que declare a inconstitucionalidade parcial 

sem redução de texto. 

 

1.2 Atitude do ativismo judicial como reação garantista 

 

 

No contexto do neoconstitucionalismo, surgiu o ativismo judicial.  Essa expressão foi 

cunhada nos Estados Unidos para qualificar a atuação da Suprema Corte americana, entre 1954 

e 1969, quando ocorreu uma revolução profunda e silenciosa em relação a inúmeras práticas 

políticas decorrentes da jurisprudência progressista garantidora dos direitos fundamentais. 

Dessa forma, o ativismo judicial está associado a uma participação mais ampla e mais 

intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior 

interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. Muitas vezes, há apenas ocupação 

de espaços vazios que foram negligenciados por falta de poder de agenda24. “Trata-se de um 

mecanismo para contornar, bypassar o processo político majoritário quando ele tenha se 

mostrado inerte, emperrado ou incapaz de produzir consenso.”25 

                                                           
24 “[...] deve compor a agenda desta Corte Suprema, incumbida, por efeito de sua destinação institucional, de velar 

pela supremacia da Constituição e de zelar pelo respeito aos direitos, inclusive de grupos minoritários, que 

encontram fundamento legitimador no próprio estatuto constitucional. [...] 

Ninguém se sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, aos princípios superiores consagrados pela 

Constituição da República. Desse modo, e para que o regime democrático não se reduza a uma categoria político-

jurídica meramente conceitual ou simplesmente formal, torna-se necessário assegurar, às minorias e aos grupos 

vulneráveis, notadamente em sede jurisdicional, quando tal se impuser, a plenitude de meios que lhes permitam 

exercer, de modo efetivo, os direitos fundamentais que a todos, sem distinção, são assegurados.” BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 397 MC/DF. Relator: Min Marco Aurélio. Data de publicação no DJE e no 

DOU: 14/09/2015.  Info 798. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=AP&r

ecurso=0&tipoJulgamento=M> Acesso em: 10 jun 2016. 
25 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo e legitimidade democrática. Revista [Syn]Thesis, Rio de 

Janeiro, vol.5, nº 1, 2012, p. 31. Disponível em: http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433/5388 Acesso em: 20 jun 2016. 
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Portanto, o ativismo pode ser compreendido como uma atitude e uma escolha do modo 

específico e proativo de interpretar a Constituição para expandir seu sentido e alcance.26 

Nota-se que o oposto do ativismo judicial é a autocontenção judicial. Nessa, o Poder 

Judiciário procura reduzir a sua interferência nas ações dos outros Poderes. A principal 

diferença metodológica entre as duas posições, é que, no ativismo judicial legitimamente 

exercido se retira o máximo das potencialidades do texto constitucional, até mesmo construindo 

regras a partir de princípios e conceitos jurídicos indeterminados.  

Já a autocontenção se caracteriza por permitir maior espaço de atuação aos Poderes 

tipicamente políticos, exercendo maior deferência aos outros Poderes e se restringindo em 

relação às ações e omissões deles. Assim, juízes e tribunais possuem as seguintes posturas: “a) 

evitam aplicar diretamente a Constituição a situações que não estejam no seu âmbito de 

incidência expressa, aguardando o pronunciamento do legislador ordinário; b) utilizam critérios 

rígidos e conservadores para a declaração de inconstitucionalidade de leis e atos normativos; e 

c) abstêm-se de interferir na definição das políticas públicas.”27 

 

1.3 Evolução metodológica do ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal (STF) 

 

 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) está inserido em um contexto amplo de 

transformações do Direito e do seu papel dentro da nova ordem política e democrática emergida 

com a Constituição de 198828. Assim, observou diversas transformações político institucionais 

                                                           
26 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, Democracia e Supremacia Judicial: Direito e Política no Brasil 

Contemporâneo. IN FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de; NOVELINO, Marcelo (Org). As 

novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podivm, 2013. p. 232, 233, 234. 
27 Idem, op. cit. 2012, p. 24.  
28 “A ordem político-constitucional inaugurada pela Carta de 1988 apresenta condições especialmente favoráveis 

à expansão do papel político do Judiciário, sobretudo na seara da interpretação constitucional.” BRANDÃO, 

Rodrigo. Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais: a quem cabe a última palavra sobre o sentido da 

Constituição? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 262. 
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e reagiu aos fatores normativos, políticos e jurídico-culturais29 nas suas orientações e nas 

atitudes de seus ministros.30  

Notoriamente, observa-se que, nos primeiros anos da vigência da Constituição de 

198831, o STF se pautou no dogma kelseniano32 do legislador negativo, ou seja, afastou a 

criatividade decisória do Judiciário e favoreceu a autorrestrição no papel político-institucional 

do STF. Com a influência intelectual do ministro José Carlos Moreira Alves33, a Corte 

Constitucional se limitava a afastar do ordenamento jurídico as normas inconstitucionais, sendo 

impedida de inovar na ordem jurídica, ainda que fosse para estender a força normativa da 

Constituição e a efetividade na garantia dos direitos fundamentais.34 Foi uma fase de afirmação 

de identidade e de revelação de independência do próprio Supremo Tribunal Federal.35   

No entanto, com a renovação dos ministros do Supremo Tribunal Federal e a evolução 

do embate teórico de repercussões práticas, políticas e institucionais, a jurisprudência do 

                                                           
29 “interpretação judicial, ao conferir sentido de contemporaneidade à Constituição, nesta vislumbra um 

documento vivo a ser permanentemente atualizado, em ordem a viabilizar a adaptação do corpus constitucional às 

novas situações sociais, econômicas, jurídicas, políticas e culturais surgidas em um dado momento histórico, para 

que, mediante esse processo de aggiornamento, o estatuto fundamental não se desqualifique em sua autoridade 

normativa, não permaneça vinculado a superadas concepções do passado, nem seja impulsionado, cegamente, 

pelas forças de seu tempo. [...] 

Ela reconhece e reafirma, ao contrário, a necessidade da contínua e paulatina adaptação dos sentidos possíveis da 

letra da Constituição aos câmbios observados numa sociedade que, como a atual, está marcada pela complexidade 

e pelo pluralismo.” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 397 MC/DF. Rel Min Marco Aurélio. Data de 

publicação no DJE e no DOU: 14/09/2015.  Info 798. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=AP&r

ecurso=0&tipoJulgamento=M> > Acesso em: 10 jun. 2016. 
30  CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do Ativismo Judicial do STF. Rio de Janeiro: Forense, 

2014, p. 258. 
31 “A opção dos constituinte pela manutenção dos Ministros do Supremo Tribunal Federal nomeados durante o 

regime militar em seus cargos retardou, por pelo menos uma década e meia, a efetiva implementação, em toda a 

sua potencialidade, das diretrizes da nova Carta Política.” BINENBOJM, op. cit., 2016, p. 51. 
32 “O juiz constitucional de Kelsen é, assim, um juiz de poderes normativos limitados, encarregado da tarefa 

destruidora da legislação (legislador negativo) e, assim, desprovido de poderes de criação do direito (legislador 

positivo), inclusive constitucional.” CAMPOS, op. cit., 2014, p. 277. 
33 “Nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal, por decreto de 18 de junho de 1975, do Presidente Ernesto 

Geisel. [...] Atingiu a idade limite para permanência na atividade em 19 de abril de 2003, sendo aposentado por 

decreto de 22 de abril do mesmo ano, publicado no Diário Oficial da União de 23 seguinte.” Trecho da biografia 

do Ministro José Carlos Moreira Alves no site oficial do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/ministro/verMinistro.asp?periodo=stf&id=10> Acesso em: 26 ago. 2016. 
34  CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Moreira Alves v. Gilmar Mendes: a evolução das dimensões 

metodológica e processual do ativismo no Supremo Tribunal Federal. IN FELLET, André Luiz Fernandes; 

PAULA, Daniel Giotti de; NOVELINO, Marcelo (Org). As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus 

Podivm, 2013, pp 572, 573, 592, 594 
35 Idem, op. cit ,2014, p. 260. 
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Supremo Tribunal Federal vem desenvolvendo a dimensão metodológica do julgador como 

legislador positivo. O ministro Gilmar Ferreira Mendes propõe dinâmica decisória dirigida à 

superação completa da postura de autorrestrição metodológica e processual, atuando de forma 

mais liberta das restrições da literalidade das leis impugnadas e da mens legislatoris36 e 

amplificando os efeitos e a utilidade de algumas ações, como o mandado de injunção.37 Quanto 

a inúmeras questões, especialmente hard cases38, a solução jurídica não se encontra clara e 

evidente no ordenamento jurídico. Exige que seja “construída argumentativamente39 pelo juiz, 

a quem caberá formular juízos de valor e optar por uma das soluções comportadas pelo 

ordenamento”40 conforme os deveres de justiça41, integridade e coerência.42 

Dessa forma, é notória “a mudança da autopercepção do juiz acerca da natureza e da 

extensão das suas funções”43. A jurisdição constitucional ganhou novo relevo diante das 

demandas sociais de um Estado cada vez mais complexo, expondo um direito principiológico 

em sintonia com a ordem jurídica e a sociedade, bem como a falência da exclusividade do 

direito legislado.44 

                                                           
36 Mens legislatoris diz respeito à intenção do legislador ao criar uma nova norma legal. 
37 CAMPOS, op. cit., 2013, p. 592. 
38 “Assim, embora não se possa falar, em certos casos difíceis, em uma resposta objetivamente correta — única e 

universalmente aceita —, existe, por certo, uma resposta subjetivamente correta. Isso significa que, para um dado 

intérprete, existe uma única solução correta, justa e constitucionalmente adequada a ser perseguida.” BARROSO, 

op. cit., 2015 p. 35. 
39 “O dever de motivação, mediante o emprego de argumentação racional e persuasiva, é um traço distintivo 

relevante da função jurisdicional e dá a ela uma específica legitimação.” Idem, op. cit., 2012, p. 24.  
40 Idem., 2015 p. 27.  
41“Com efeito, o Direito é informado [...] pela busca de justiça, da solução constitucionalmente adequada. Essa 

ideia de justiça, em sentido amplo, é delimitada por coordenadas específicas, que incluem a justiça do caso 

concreto, a segurança jurídica e a dignidade humana. Vale dizer: juízes não fazem escolhas livres, pois são 

pautados por esses valores, todos eles com lastro constitucional.” Ibid., p. 33.  
42 “E esse intérprete tem deveres de integridade — ele não pode ignorar o sistema jurídico, os conceitos aplicáveis 

e os precedentes na matéria — e tem deveres de coerência, no sentido de que não pode ignorar as suas próprias 

decisões anteriores, bem como as premissas que estabeleceu em casos precedentes. Um juiz não é livre para 

escolher de acordo com seu estado de espírito, suas simpatias ou suas opções estratégicas na vida. Um juiz de 

verdade, sobretudo um juiz constitucional, tem deveres de integridade e de coerência.” Ibid., p. 35.  
43 BRANDÃO, op. cit., 2012, p. 262. 
44 AGRA, Walber de Moura. A expansão da jurisdição constitucional. 

<http://www.walberagra.com.br/imagens/artigo/A_Expansao_da_Jurisdicao_Constitucional.pdf> 

Acesso em 13 abr. 2016 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mens_legislatoris&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legislador
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma_legal&action=edit&redlink=1
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Assim, a constitucionalização abrangente45 e compromissória da CRFB/88 e o amplo 

catálogo de direitos fundamentais permitem a tribunalização da vida.46 Logo, o juiz kelseniano 

não poderia prevalecer em constituições não kelsenianas47. Nesse sentido, os quatro principais 

comportamentos decisórios do ativismo judicial são: i) a interpretação e aplicação das normas 

constitucionais; ii) interpretação conforme a Constituição e declaração de nulidade parcial; iii) 

controle da omissão legislativa inconstitucional; e iv) decisões maximalistas48. 

O autor Carlos Alexandre de Azevedo Campos expõe o atual ativismo judicial realizado 

pelo Supremo Tribunal Federal: 

E, no exercício desse protagonismo institucional, o Supremo tem respondido às 

questões cruciais, fundado, principalmente, no discurso dos direitos fundamentais e 

na ideia de democracia inclusiva, com interpretações criativas e expansivas de 

normas constitucionais, interferências nas escolhas políticas do Executivo e do 

Legislativo e preenchendo vácuos de institucionalização surgidos com a omissão e o 

déficit funcional desses poderes. Isso se chama ativismo judicial.49 

 

Nota-se que o ativismo judicial é um reflexo da alteração quantitativa e qualitativa do 

espaço que o Supremo Tribunal Federal tem ocupado no cenário sociopolítico brasileiro. É uma 

construção jurisprudencial que elevou seu padrão de interação com os Poderes Executivo e 

Legislativo na formulação de políticas públicas, na abrangência das matérias julgadas, no 

equilíbrio de temas de alto interesse político50 e na condução do processo democrático.  

                                                           
45 “A Carta brasileira é analítica, ambiciosa, desconfiada do legislador. Como intuitivo, constitucionalizar uma 

matéria significa transformar Política em Direito. Na medida em que uma questão – seja um direito individual, 

uma prestação estatal ou um fim público – é disciplinada em uma norma constitucional, ela se transforma, 

potencialmente, em uma pretensão jurídica, que pode ser formulada sob a forma de ação judicial.” BARROSO, 

op. cit., 2012, p. 24.  
46 CAMPOS, op. cit., 2014, p. 259. 
47 “A idéia kelseniana só pode ser considerada válida diante de uma constituição bem distinta das promulgadas no 

segundo pós-guerra, as quais estabeleceram extensos catálogos de direitos fundamentais e de direitos sociais, 

normalmente veiculados por pautas de valores e por normas de textura muito aberta (...) como é o caso da 

Constituição de 1988.” Ibid., p. 277. 
48 “Essas decisões são maximalistas no sentido de superar as questões teóricas e principiológicas do caso julgado 

para estabelecer amplas regras e princípios que dirigirão no futuro os resultados de outros casos também.” Ibid., 

p. 172. 
49Ibid., p. 257. 
50“Constatação inevitável: a democracia já não flui exclusivamente pelas instâncias políticas tradicionais.” 

BARROSO, op. cit., 2015 p. 39.  
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Portanto, houve “uma expansão progressiva e cautelosa de seus poderes, portando-se de 

forma ativista quando a sua reputação de neutralidade judicial, construída após razoável período 

de autorrestrição judicial, já se encontrava consolidada.”51 

Além disso, exerce papel contramajoritário52 e atua como ponto de equilíbrio entre as 

forças políticas em disputa.53 Assim, “no arranjo institucional contemporâneo, em que se dá a 

confluência entre a democracia representativa e a democracia deliberativa, o exercício do poder 

e da autoridade é legitimado por votos e por argumentos.”54 

Dessa forma, a jurisdição constitucional exerce a função de adequar as decisões políticas 

às diretrizes estabelecidas da Constituição. Ela extrai sua legitimidade democrática com base 

na “proteção dos direitos fundamentais, que correspondem ao mínimo ético e à reserva de 

justiça de uma comunidade política, insuscetíveis de serem atropelados por deliberação política 

majoritária; [bem como na] proteção das regras do jogo democrático e dos canais de 

participação política de todos”.55  

 

1.4 Judicialização no abrangente controle de constitucionalidade e o seu impacto no 

arranjo institucional brasileiro 

 

 

                                                           
51 BRANDÃO, op. cit., 2012, p. 257. 
52 “[...] É preciso não desconsiderar a função contramajoritária que cabe ao Supremo Tribunal Federal exercer no 

Estado democrático de Direito e que legitima, precipuamente, a proteção das minorias e dos grupos vulneráveis, 

sob pena de comprometimento do próprio coeficiente de legitimidade democrática das ações estatais.” BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 397 MC/DF. Rel Min Marco Aurélio. Data de publicação no DJE e no DOU: 

14/09/2015.  Info 798. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=AP&r

ecurso=0&tipoJulgamento=M> > Acesso em: 10 jun. 2016. 
53 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Explicando o avanço do ativismo judicial do Supremo Tribunal 

Federal. IN FELLET, André Luiz Fernandes; NOVELINO, Marcelo (Org). Constitucionalismo e Democracia. 

Salvador: Jus Podivm, 2013, p. 249 e 350. 
54 BARROSO, op. cit., 2015 p. 39.  
55 Ibid., p. 36.  
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Como o controle da constitucionalidade brasileiro é um dos mais abrangentes do mundo, 

com marcas dos sistemas americano e europeu, abre a oportunidade de judicialização de 

diversas questões constitucionais.56 No entanto, observa-se que a dicotomia entre a esfera 

política e a seara jurídica varia conforme as condicionantes socio-político-econômicas 57, 

especialmente pela existência de forte fragmentação do poder político58 com o 

presidencialismo, federalismo, legislativo bicameral e controle de constitucionalidade 

concentrado e difuso: 59 

A nítida separação entre as atribuições dos Poderes Executivo e Legislativo — típica 

do presidencialismo — pode dar azo a conflitos institucionais, sobretudo na hipótese 

de o presidente não dispor de maiorias sólidas [...]. Por outro lado, o sistema 

proporcional com lista aberta, no qual o eleitor pode votar individualmente em seu 

candidato sem que haja vinculação ao voto para a eleição majoritária, estimula a 

adoção de um comportamento individualista pelos políticos.[...] 

O estímulo ao comportamento individualista do parlamentar e à criação de partidos 

tende a gerar redução da disciplina e da densidade ideológica dos partidos, criando 

um cenário de multiplicação partidária e de instabilidade nas coalizões 

governamentais. [...] 

Consiste em visão tradicional na ciência política brasileira a noção de que a 

combinação desses fatores centrífugos (presidencialismo, sistema proporcional, 

multipartidarismo e federalismo) geraria paralisias decisórias e ingovernabilidade, 

com o surgimento de vários veto players que obstariam a implementação da agenda 

do governo e a realização de efetivas mudanças no status quo. [...] Cunhou o termo 

presidencialismo de coalizão, em virtude de o Brasil ser o único país que, além de 

combinar a proporcionalidade, o multipartidarismo e o “presidencialismo imperial”, 

organiza o Executivo com base em grandes coalizões. 

[Por outro lado,] processo decisório na atual democracia brasileira caracteriza-se por 

um alto grau de delegação de poderes do Congresso para o Executivo e, no interior 

do Congresso, dos parlamentares para os líderes partidários. A centralização de 

poderes legislativos no presidente da República e nos líderes partidários neutralizaria 

os efeitos fragmentadores do presidencialismo, do sistema proporcional e do 

federalismo. [...] O Executivo brasileiro, além de controlar, em boa medida, a agenda 

do Congresso Nacional, é o principal legislador do país, ditando, através do apoio 

sistemático e disciplinado de uma coalizão partidária. A opção por princípios 

macroinstitucionais como presidencialismo, sistema proporcional, multipartidarismo 

e federalismo aumenta a difusão do poder político no Brasil, estimulando a 

judicialização ante a necessidade de o Judiciário dirimir frequentes conflitos 

positivos e negativos travados entre “Poderes”, entes federativos, agências 

reguladoras, partidos políticos.60 

 

                                                           
56 BARROSO, op. cit., 2012, p. 24. 
57 AGRA, Walber de Moura. A expansão da jurisdição constitucional. 

<http://www.walberagra.com.br/imagens/artigo/A_Expansao_da_Jurisdicao_Constitucional.pdf> 

Acesso em 13 abr. 2016. 
58 BRANDÃO, op. cit., 2013, p. 202.  
59 Idem, op. cit., 2012, p. 245. 
60 Idem, op. cit., 2013, p. 202-205. 
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Portanto, “o diagnóstico do presente [...] é o de uma Corte institucionalmente fortalecida 

e ativista: decisões políticas, formais e informais, têm construído uma estrutura ampla. [...] 

Supremo tem [...] ampliado a sua participação na vida política e social nacional.”61 Assim, a 

política estimula o ativismo judicial e, gradativamente, a Corte Constitucional avança a sua 

jurisprudência na garantia dos direitos fundamentais, ampliando o seu poder no arranjo 

institucional brasileiro. Na versão brasileira de juristocracia, surge uma supremocracia, que 

consiste na ampliação dos poderes decisórios do Judiciário em detrimento dos órgãos de 

representação tradicional.62 

Na atualidade, o Poder Judiciário é convocado ao exercício de um novo papel 

constitucional como instituição estratégica e supervisor no processo decisório.63 Dessa forma 

haveria uma natureza dúplice na judicialização da política no Brasil. Por um lado, as minorias 

parlamentares demandam a intervenção do Poder Judiciário contra a vontade da maioria, 

realizando a defesa da minoria. Por outro lado, o Poder Executivo demanda a intervenção do 

Poder Judiciário contra a representação parlamentar com vistas à racionalização do governo e 

a defesa da sociedade.64  

Assim, “a atuação do Judiciário, mesmo quando interfere em decisões tomadas por 

agentes respaldados no voto popular, pode ter uma funcionalidade democrática”65 na medida 

em que é retirado da inércia pela própria sociedade civil66, a Administração Pública e pelos 

                                                           
61 CAMPOS, op. cit., 2013, p. 408. 
62 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Direitos Sociais, Estado de Direito e Desigualdade: reflexões Sobre as Críticas 

à Judicialização dos Direitos Prestacionais. Revista Quaestio Juris Vol. 8 n. 3, Rio de Janeiro, 2015, p. 2084. 

Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/19384/14150> Acesso 

em: 13 jun. 2016. 
63 “É nas lacunas normativas ou nas omissões inconstitucionais que o STF assume papel de eventual protagonismo. 

Como consequência, no fundo no fundo, é o próprio Congresso que detém a decisão final, inclusive sobre o nível 

de judicialização da vida.” BARROSO, op. cit., 2015 p. 45. 
64 MORAES, op.cit., 2015, p. 20. 
65 PEREIRA, op. cit., p. 2105.  
66 “A sociedade civil organizada vem sendo uma das protagonistas no processo de judicialização da política, de 

maneira que diversos grupos de interesse (especialmente aqueles que mais manejaram as ADIs.” “Com efeito, 

entre 1988 e 2005, as associações propuseram 24,9% das ADIs, só perdendo, por pequena diferença, para os 

governadores de Estado que apresentaram 26% das ADIs no período.” BRANDÃO, op. cit, 2013, p. 207. 
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outros Poderes da República. Concomitantemente, a atuação jurisdicional permanece 

contramajoritária, “porque derruba, reformula ou intercede em decisões que são tomadas por 

órgãos democraticamente constituídos –, ela pode estar conectada ao suprimento das 

deficiências da democracia”67 em cenários políticos disfuncionais em razão da obstrução dos 

canais tipicamente democráticos. 

Observa-se que essa nova realidade institucional foi politicamente construída e 

desejada68. Afinal, sem a disposição de políticos em delegar a resolução de conflitos às cortes, 

o ativismo judicial careceria da base institucional para avançar. Portanto, o atual desenho 

institucional brasileiro determina a evolução da jurisdição constitucional ampla como uma 

decisão política69 para implementar programas e políticas públicas.70 Há, então, uma dinâmica 

dialógica e representativa da estabilidade e maturidade político-institucional do Supremo 

Tribunal Federal.71 

Assim, alternando momentos de ativismo e autocontenção, a jurisdição constitucional72 

tem se consolidado em todas as democracias maduras como um instrumento de mediação entre 

                                                           
67 PEREIRA, op. cit., p. 2105.  
68 “[...]Como já dizia Hamilton, ele [o Judiciário] não tem a espada nem a chave do cofre. A sua expansão só é 

possível se contar com a aceitação, expressa ou tácita, dos demais “Poderes”.” BRANDÃO, op. cit., 2013, p. 175-

220,  
69 “Supremo Tribunal Federal – que é o guardião da Constituição por expressa delegação do poder constituinte – 

não pode renunciar ao exercício desse encargo, pois, se a Suprema Corte falhar no desempenho da gravíssima 

atribuição que lhe foi outorgada, a integridade do sistema político, a proteção das liberdades públicas, a 

estabilidade do ordenamento normativo do Estado, a segurança das relações jurídicas e a legitimidade das 

instituições da República restarão profundamente comprometidas.” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 

n. 397 MC/DF. Rel Min Marco Aurélio. Data de publicação no DJE e no DOU: 14/09/2015.  Info 798. Disponível 

em:<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=A

P&recurso=0&tipoJulgamento=M> Acesso em: 10 jun 2016. 
70 PEREIRA, op. cit., p. 2107.. 
71 CAMPOS, op. cit., 2014, p. 260 e 263. 
72 “Nesse contexto, incumbe aos magistrados e Tribunais, notadamente aos Juízes da Corte Suprema do Brasil, o 

desempenho do dever que lhes é inerente: o de velar pela integridade dos direitos fundamentais de todas as pessoas, 

o de repelir condutas governamentais abusivas, o de conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, 

o de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a práticas 

discriminatórias e o de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal.” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

ADPF n. 397 MC/DF. Rel Min Marco Aurélio. Data de publicação no DJE e no DOU: 14/09/2015.  Info 798. 

Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=AP&r

ecurso=0&tipoJulgamento=M> > Acesso em: 10 jun 2016. 
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as forças políticas e a proteção dos direitos fundamentais.73 No Brasil, passou a ser mais 

difundida pela Constituição de 1988 em razão dessa promover o período mais longevo de 

estabilidade democrática já vivido.74 

 

1.5 A evolução do sistema jurídico policêntrico no mundo globalizado 

  

 

A judicialização da política75 ou judicialização da sociedade são as expressões 

notoriamente utilizadas para a intervenção do direito na sociabilidade e nos poderes 

republicanos com a regulação das práticas sociais.76 Surge, então, um novo padrão de 

relacionamento entre os Poderes do Estado77, em que o Poder Judiciário frequentemente elabora 

o direito em razão do esvaziamento progressivo da supremacia legislativa e da transposição de 

poder do Legislativo para o Judiciário.  

 Abaixo, o autor Luís Roberto Barroso explica como o ativismo judicial e a judicialização 

da política se relacionam no contexto brasileiro. 

A judicialização e o ativismo judicial são primos. Vêm, portanto, da mesma família, 

frequentam os mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. Não são gerados, a 

rigor, pelas mesmas causas imediatas. A judicialização, no contexto brasileiro, é um 

                                                           
73 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 448. 
74 “Com efeito, a análise em perspectiva da Constituição de 1988 revela que ela, ao menos, tem contribuído para 

o Brasil estar vivendo o seu mais longevo período de estabilidade democrática, já que a experiência democrática 

anterior durou apenas 18 anos (1946-64).” BRANDÃO, op. cit,. 2013, p. 201.  
75A Judicialização na política, segundo o cientista político estadunidense Chester Neal Tate, "é o fenômeno que 

significa o deslocamento do polo de decisão de certas questões que tradicionalmente cabiam aos poderes 

Legislativo e Executivo para o âmbito do Judiciário." Assim, nota-se o “processo pelo qual as Cortes e os juízes 

passam a dominar progressivamente a produção de políticas públicas e de normas que antes vinham sendo 

decididas (ou, como é amplamente aceito, que devem ser decididas) por outros departamentos estatais, 

especialmente o Legislativo e o Executivo.” TATE, Neal; VALLINDER, T. The global expansion of judicial 

power. New York: New York University Press, 1995. Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books?id=UmkTCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-

BR&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false> Acesso em: 15 jun 2016. 
76 MORAES, op. cit., 2015, p. 20. 
77 “É fora de dúvida que o modelo tradicional de separação de Poderes, concebido no século XIX e que sobreviveu 

ao século XX, já não dá conta de justificar, em toda a extensão, a estrutura e funcionamento do constitucionalismo 

contemporâneo.” BARROSO, op. cit., 2015 p. 39. Disponível em: 

<http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/RBPP/article/view/3180/pdf> Acesso em: 13 jun 

2016. 

https://books.google.com.br/books?id=UmkTCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=UmkTCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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fato, uma circunstância que decorre do modelo constitucional que se adotou, e não um 

exercício deliberado de vontade política. [...] O Judiciário decidiu porque era o que 

lhe cabia fazer, sem alternativa. Se uma norma constitucional permite que dela se 

deduza uma pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe dela conhecer, decidindo a 

matéria. Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico e 

proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. 

Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo 

descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas 

sociais sejam atendidas de maneira efetiva. A ideia de ativismo judicial está associada 

a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e 

fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois 

Poderes. A postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: 

a) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em 

seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; b) a 

declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com 

base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da 

Constituição; c) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, 

notadamente em matéria de políticas públicas.78 

 

 Esse fenômeno da judicialização da política79 como processo de transferência de poder 

nas decisões com conotação política possui as seguintes dimensões reconhecidas pela doutrina 

contemporânea: 

(i) transferência de prerrogativas tradicionais dos Poderes Legislativo e Executivo ao 

Judiciário (p. ex., relações internacionais, política fiscal e segurança nacional), (ii) 

corroboração judicial de mudanças de regime, (iii) a fiscalização do processo 

democrático, (iv) justiça restaurativa, (v) questões que são a verdadeira razão de ser 

da política, notadamente a solução de conflitos étnicos, linguísticos e religiosos em 

sociedades profundamente divididas.80 

 

Esse deslocamento de atividade evidencia a construção de um sistema jurídico que deixa 

de ser monocêntrico para se consolidar como policêntrico81. Então, constata-se o fenômeno da 

descentralização das fontes de produção normativa82 em que a criação normativa deixa de estar 

exclusivamente alocada na legislatura eleita. É encontrado um maior espaço para diálogos 

                                                           
78 BARROSO, op. cit., p. 25. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433/5388> Acesso em: 20 jun 2016. 
79 “Vale dizer: a judicialização não decorre da vontade do Judiciário, mas sim do constituinte.” BARROSO, op. 

cit., 2012, p. 31.  
80 BRANDÃO, op. cit., 2013, p. 175-220, 
81“É preciso ter do processo uma visão participativa, policêntrica, por força da qual o juiz e partes constroem, 

juntos, seu resultado final. [...] O que existe é um procedimento em contraditório destinado à construção dos 

provimentos estatais, em que todos os sujeitos interessados participam em igualdade de condições, na produção 

do resultado. Este procedimento comparticipativo, policêntrico, que se desenvolve em contraditório, é 

precisamente, o processo.” CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2016, p. 27. 
82 MORAES, Guilherme Peña de. Justiça Constitucional: limites e possibilidades da atividade normativa dos 

tribunais constitucionais. São Paulo: Atlas, 2012, p. 165. 
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constitucionais83 em que há a participação mais intensa dos poderes de Estado na concretização 

dos valores constitucionais,84 especialmente do catálogo constitucional de direitos 

fundamentais.85 

Observa-se que os problemas policêntrico estão relacionados com uma intrincada rede 

de falhas e violações interdependentes, conectados entre si, que se influenciam e se 

condicionam reciprocamente. Essas questões complexas possuem um número de centros de 

problemas subsidiários, cada um relacionado com o outro, de modo que a solução de cada ponto 

depende da solução dos outros.86 

Assim, os tribunais constitucionais podem estender o âmbito normativo de regras 

vivenciadas por omissões relativas por meio de decisões manipulativas aditivas87 na era da 

expansão global do Poder Judiciário88. É descoberta a autocriação processual da justiça 

constitucional para suprir a lacuna ou a deficiência da lei processual constitucional. Esse 

exercício de preenchimento garante a efetividade e a supremacia da Constituição, diante da 

insuficiência dos métodos tradicionais de integração e interpretação, com vistas à proteção 

                                                           
83“[...]fenômeno conhecido na doutrina como diálogo constitucional ou diálogo institucional. Embora a corte 

constitucional ou corte suprema seja o intérprete final da Constituição em cada caso, três situações dignas de nota 

podem subverter ou atenuar esta circunstância, a saber: a) a interpretação da Corte pode ser superada por ato do 

Parlamento ou do Congresso, normalmente mediante emenda constitucional; b) a Corte pode devolver a matéria 

ao Legislativo, fixando um prazo para a deliberação ou c) a Corte pode conclamar o Legislativo a atuar, o chamado 

“apelo ao legislador”.” BARROSO, op. cit., 2015 p. 45.  
84 MORAES, op. cit., 2015, p. 20 e 21. 
85 “Todavia, a existência de um catálogo constitucional de direitos fundamentais é condição facilitadora, porém 

não necessária, para a judicialização da política.” BRANDÃO, op. cit., 2013, p. 185. 
86 CAMPOS, op. cit., 2016, p. 182. 
87“Sentenças manipulativas – sentenças que resultam na transformação do significado da lei, mas sem alteração 

formal do texto.” Nas sentenças aditivas, a “Corte reconhece a inconstitucionalidade da lei na parte em que não 

prevê algo que deveria prever e supre a lacuna, adicionando o significado normativo faltante.” 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 Processo. São Paulo: RT, ano 40, vol. 246, p. 403, 410. 411. ago 2015. 
88 “Expansão global do Poder Judiciário” é uma expressão célebre a partir do seguinte estudo: TATE, Neal; 

VALLINDER, T. The global expansion of judicial power. New York: New York University Press, 1995. 

Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=UmkTCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-

BR&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false> Acesso em: 15 jun. 2016. 

https://books.google.com.br/books?id=UmkTCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=UmkTCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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processual dos direitos fundamentais e salvaguarda das distribuições horizontal e vertical89 do 

poder político.90  

Nesse sistema jurídico policêntrico, se manifesta a sociedade aberta de intérpretes da 

Constituição através da pluralização do debate constitucional a respeito das leis e dos atos 

normativos, conferindo maior legitimidade e democratização aos pronunciamentos 

jurisdicionais.91 Assim, toda sociedade é chamada para participar nos diálogos com as 

instituições e permitir a formação de elementos de convicção necessários para a resolução de 

conflitos constitucionais. 92 

 

1.6 Pragmatismo jurídico na racionalização da gestão 

 

 

 

No giro democrático-constitucional, existe uma tendência pragmática buscada por toda 

a sociedade de ruptura parcial da Administração Pública burocrática para garantir a adoção de 

estruturas e procedimentos aptos a produzir os melhores resultados.93 É o movimento de 

racionalização da gestão e de economização das escolhas administrativas.94 

                                                           
89 “As teorias funcionalistas sustentam, com propriedade, que a divisão vertical (federalismo) e horizontal 

(separação dos poderes) do poder político gera maior fracionamento em seu exercício, daí decorrendo frequentes 

conflitos de atribuições entre entes federativos e Poderes do Estado, que, em regra, se convolam em conflitos 

constitucionais dirimidos pelo Judiciário (normalmente pelo seu órgão de cúpula).” BRANDÃO, op. cit., 2013, p. 

185.  
90 MORAES, op. cit.  2012, p. 166 e 167. 
91“O incremento vertiginoso da judicialização impõe o experimentalismo institucional visando a soluções coletivas 

e amparadas na construção de procedimentos deliberativos.” PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Direitos Sociais, 

Estado de Direito e Desigualdade: Reflexões Sobre as Críticas à Judicialização dos Direitos Prestacionais. Revista 

Quaestio Juris, vol. 8, n. 3, Rio de Janeiro, 2015, p. 2114. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/19384/14150> Acesso em: 13 jun. 2016. 
92 MORAES, op. cit., 2012, p. 172. 
93 “Giro pragmático do direito administrativo – [...] descrição de uma tendência de contemporânea da disciplina, 

[...] estratégia prescritiva de análise e decisão em busca de soluções aptas a alcançar os melhores resultados práticos 

para os problemas enfrentados pela Administração Pública.” BINENBOJM, op. cit., p. 54. 
94 BINENBOJM, op. cit., p. 34 e 35. 
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Assim, o direito contemporâneo estabelece uma dupla instrumentalidade com a 

economia e o Estado. Por um lado, a economia instrumentaliza do direito, na medida em que 

exige instituições jurídicas que viabilizem o funcionamento do mercado, Por outro lado, o 

direito se converte em um instrumento do Estado, que o utiliza para erguer formas de regulação 

da economia voltadas para a consecução de fins socialmente desejáveis.95 

Busca-se, então, um novo modelo de organização e diálogo entre os Poderes 

essencialmente contemporâneo e democrático para oferecer legitimidade, transparência, 

accountability96 e desenvolvimento. 

Dessa forma, ganhou força a teoria do pragmatismo jurídico na racionalização da gestão 

na Administração Pública97 de modo a produzir as consequências mais razoáveis, através de 

uma decisão segura e justa98, consideradas todas as variáveis relevantes99, tanto as particulares 

do caso concreto, como dos efeitos sistêmicos relacionados ao Estado Democrático de Direito, 

tais como a previsibilidade, generalidade, estabilidade e segurança jurídica.100  

Assim, o pragmatismo se difundiu como metateoria jurídica101, ou seja, a forma que 

indica como aplicar a teoria normativa da decisão.102 Além de método lógico para 

                                                           
95 Ibid., p. 35 e 36. 
96 “Accountability refere-se a dever de um detentor de poder público de prestar contas para sua consequente 

responsabilização, que está totalmente alinhado com os valores de um Estado democrático de direito. A doutrina 

faz uma classificação de accountability em duas dimensões: horizontal e vertical. A accountability horizontal diz 

respeito aos mecanismos de supervisão, controle e avaliação recíproca dos vários níveis de governo, que são 

exercidos através de agências e instituições estatais possuidoras de poder legal e de fato. A divisão dos poderes e 

a possibilidade de controles entre eles têm como objetivo evitar a corrupção e em forte ligação com a democracia. 

[...] Accountability vertical (também chamada de accountability política ou accountability democrática) diz 

respeito ao controle político realizado pelos cidadãos.” OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Governança, 

governabilidade e accountability: Qualidade na Administração Pública. Disponível em: 

<https://moodle.unipampa.edu.br/pluginfile.php/128358/mod_resource/content/1/governa%C3%A7a_governabil

idade_accountability_qualidade_na_adm_p%C3%BAblica.pdf > Acesso em: 02 ago. 2016. 
97“É perfeitamente possível aplicar a matriz pragmática – consequencialismo, antifundacionalismo, 

contextualismo – para examinar institutos jurídicos e decisões judiciais, e aproximá-los ou afastá-los dos resultados 

da incidência de uma teoria do pragmatismo jurídico.” MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito 

Constitucional Econômico: a intervenção do Estado na economia à luz da razão pública e do pragmatismo. Belo 

Horizonte: Forum, 2014, p. 50. 
98 Ibid., p. 58. 
99 Ibid., p. 57. 
100 Ibid., p. 59. 
101 “O pragmatismo jurídico seja entendido como metateoria jurídica: teoria feita para auxiliar na escolha de teorias 

normativas da decisão.” Ibid., p. 87. 
102 Ibid., p. 60. 
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racionalização do aparato estatal, também foi reconhecido como teoria ética e social103 em razão 

da sua aplicabilidade nas soluções jurídicas. Seria uma filosofia das consequências, da 

experiência e da ação, principalmente uma filosofia da transformação.104 

Nesse sentido, a matriz pragmática propõe a aplicação conjunta do antifundacionalismo, 

do consequencialismo e do contextualismo. O antifundacionalismo pressupõe que as verdades 

são criadas, portanto, mutantes, “parciais e não absolutas.”105 Assim, avaliar as teorias 

relacionadas às suas consequências implica abandonar posições teóricas fixas e postulados. 

Busca-se medir as teorias pela diferença que fazem no mundo de modo a permitir a abertura 

para a aplicação de novas possibilidades, tentativas e correção.106 

O consequencialismo se caracteriza pelo processo mental de antecipação prognóstica107 

e avaliação empírica em que “todos os custos e benefícios, inclusive os não pecuniários, sejam 

considerados para decidir o que é uma norma ou prática eficiente”108. “A postura pragmática 

procura identificar os estados de coisa que seriam prognosticamente gerados por cada decisão 

possível.”109 Assim, em uma tarefa conformadora, “não se limita a gerir o presente: a ela 

compete preparar o futuro. Esta atitude prospectiva exige instrumentos novos – planos de 

desenvolvimento [...] – e põe em questão um grande número de soluções adquiridas.”110  

“A legitimação da decisão virá de sua capacidade de convencimento, da demonstração 

lógica de que ela é a mais adequadamente realiza a vontade constitucional in concreto”111 em 

um verdadeiro filtro da razoabilidade.112 Pelo primado das consequências, permite o surgimento 

                                                           
103 Ibid., p. 34. 
104 Ibid., p. 42. 
105 Ibid., p. 36. 
106 Ibid., p. 36 e 37. 
107 BINENBOJM, op. cit., p. 55. 
108 FREIRE, Alonso. O Pêndulo de Posner. Revista Pensamento Jurídico da FADISP. Vol. 8. N. 2, 2015. 

Disponível em: <revistapensamentojuridico.fadisp.com.br> Acesso em: 10 set. 2016. 
109 BINENBOJM, op. cit., p. 56. 
110 SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em Busca do Acto Administrativo Perdido. Coimbra: 

Almedina, 1992, p. 129. 
111 BARROSO, op. cit., 2013, p. 373. 
112 “Juízes deveriam fazer uso de um critério objetivo, mas objetivo em um sentido pragmático: “o que conta”, 

dizia ele, “não é aquilo que acredito que é certo, mas aquilo que posso razoavelmente crer que outros homens de 
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de uma prática jurídica que funcione como diretriz para as autoridades em circunstâncias 

decisórias.113   

Já o contextualismo destaca o contexto social, político, histórico e cultural na 

investigação filosófica e científica. Logo, não seria possível crer em postulados ou abstrações 

atemporais. “Nunca poderia examinar nada de maneira isolada, mas sim dentro de contextos 

que irão determinar seu sentido e seu valor.”114 

Assim, o pragmatismo jurídico demonstra seu caráter instrumental na medida que 

auxilia na persecução de um fim concreto em razão de uma necessidade. Também residual 

“quando a forma da norma entra em conflito com o seu próprio conteúdo fundamental, diante 

das circunstâncias do caso, permite-se que se decida com base em um argumento 

consequencialista.”115  

Portanto, o pragmatismo jurídico se baseia no princípio da juridicidade116 no uso da 

razão pública117. Determina “o desenvolvimento de uma abordagem coerente do Direito voltada 

para a “engenharia social”.”118 

 

1.7 Diálogos do transconstitucionalismo 

  

 

                                                           
intelecto e consciência normais poderiam considerar razoavelmente como certo” [...] Sendo assim, as normas 

jurídicas deveriam ser adaptadas a um fim. Aqui surgiu uma importante concepção instrumental do Direito. O 

princípio último para os juízes [...] é o da adequação a um fim.” FREIRE, Alonso. O Pêndulo de Posner. Revista 

Pensamento Jurídico da FADISP. Vol. 8. N. 2, 2015. Disponível em: <revistapensamentojuridico.fadisp.com.br> 

Acesso em: 10 set. 2016. 
113 MENDONÇA, op. cit., p. 67. 
114 Ibid, p. 38. 
115 Ibid., p. 113. 
116 “A lei deixa de ser o fundamento único da atuação do Estado-Administração para tornar-se apenas um dos 

princípios do sistema de juridicidade instituído pela Lei Maior.” BINENBOJM, op. cit., p. 45. 
117 A ideia de razão pública seria um “filtro a respeito das quais razões poderão orientar o debate público numa 

sociedade que tenha aderido ao consenso.  [...] É a forma de se argumentar publicamente na sociedade democrática 

[...]: um princípio regulador da conduta pública e privada”. MENDONÇA, op. cit., p. 140 e 141. 
118 FREIRE, Alonso. O Pêndulo de Posner. Revista Pensamento Jurídico da FADISP. Vol. 8. N. 2, 2015. 

Disponível em: <revistapensamentojuridico.fadisp.com.br> Acesso em: 10 set. 2016. 
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Nesse contexto de busca da efetividade das normas constitucionais no mundo 

globalizado, observa-se o transconstitucionalismo que é o entrelaçamento de ordens jurídicas 

diversas, tanto estatais como transnacionais, internacionais e supranacionais, em torno dos 

mesmos problemas de natureza constitucional, ou seja, esse fenômeno ocorre quando existem 

ordens jurídicas diferenciadas enfrentando constitucionalmente as mesmas questões.119 Assim, 

deve imperar o “diálogo entre as ordens” por conversações constitucionais. Em razão da 

globalização, é desafiada a onipotência absoluta da soberania dos Estados.120 Há, então, uma 

lógica de abertura para a aprendizagem com outros ordenamentos jurídicos com o fim de 

garantir uma decisão mais justa e legítima. 

 Assim, nesse constitucionalismo multinacional121, é observada a expansão da 

importância do Judiciário globalmente a medida da difusão e consolidação da democracia 

constitucional pelos países.122 Diante do amadurecimento das democracias nacionais, são 

utilizados modelos de uso persuasivo da jurisprudência estrangeira pelos seus próprios tribunais 

constitucionais em razão do reconhecimento de valores que lhes são comuns conforme o cross-

constitucionalismo, “interconstitucionalismo” ou “fecundação cruzada”123. A doutrina 

contemporânea aponta que aparecem quatro principais modelos que são os de resistência, de 

referência, de assimilação e de incorporação.124 

                                                           
119 NEVES, Marcelo. Justo e o Direito: acesso à justiça não é só o direito de ajuizar ações. 12 jul 2009. Disponível 

em: <http://www.conjur.com.br/2009-jul-12/fimde-entrevista-marcelo-neves-professor-conselheiro-cnj> Acesso 

em: 21 abr 2016. Entrevista concedida a Rodrigo Haidar. 
120 BINENBOJM, op. cit., p. 33 
121 MORAES, op. cit., 2015, p. 2. 
122 “A bem da verdade, atualmente há um grande consenso doutrinário acerca da vinculação entre a expansão da 

democracia e a ampliação do controle de constitucionalidade.” BRANDÃO, op, cit., 2013, p. 185. 
123 O cross-constitucionalismo, “interconstitucionalismo” ou “fecundação cruzada” seriam o “intercâmbio de 

elementos constitucionais entre agentes supostamente autossuficientes. O cross-constitucionalismo é, portanto, 

identificado pelo aproveitamento ou uso do conhecimento estrangeiro á desenvolvido em torno de princípios 

compartilhados, [...] em ordem a resolver controvérsias de matriz constitucional que excedem aos limites dos 

territórios nacionais e, simultaneamente, são debatidas por tribunais constitucionais, supranacionais e 

internacionais.” MORAES, op. cit., 2015, p. 2. 
124 Ibid. p. 24. 
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 O modelo de resistência pode ser identificado como a repulsa de um tribunal 

constitucional à jurisprudência de outro. Assim, o tribunal nacional, ao solucionar a questão 

constitucional, defende uma tese que se contrapõe à jurisprudência estrangeira. Um exemplo 

seria a ADPF nº 153/DF.125 

O modelo de referência é individualizado pela repetição da jurisprudência de um 

tribunal constitucional pelo outro, sendo uma mera alusão. Portanto, não a utiliza no julgamento 

de sua questão constitucional. 

O modelo de assimilação é determinado pelo ajustamento de um tribunal constitucional 

à jurisprudência de outro, ou seja, desenvolve uma tese que se coaduna com a jurisprudência 

estrangeira.126  

Já o modelo de incorporação é individualizado pela absorção da jurisprudência de um 

tribunal constitucional por outro, utilizando-a no julgamento de sua própria questão 

constitucional.127  

O exemplo mais claro é a incorporação da jurisprudência colombiana do Estado de 

Coisas Inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 397 MC/DF128 no 

informativo do STF nº 798 em que “ante os pressupostos formulados pela Corte Constitucional 

da Colômbia para apontar a configuração do “estado de coisas inconstitucional”, [...] entre 

                                                           
125 Na ADPF nº 153, o STF citou, mas não seguiu a jurisprudência da Suprema Corte do Chile. BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal.  ADPF n. 153 DF, Relator: Min. Luiz Fux, Data de Julgamento: 13.09.2011, Data de Publicação: 

20.09.2011 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adpf153.pdf.> Acesso em: 

10 jun. 2016 
126 No RE nº 466.343/SP, o STF embasou o status supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos em 

caso do Supremo Tribunal dos Países Baixos. BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  RE n.466343 SP, Tribunal 

Pleno, Relator: Min. Cezar Peluso, Data de Julgamento: 03.12.2008, Data de Publicação DJe-104: 05.06.2009  

Disponível em: 

<http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/RE_466343_SP_1278971570481.pdf?Signature=3KqBqVkT

OyvyWorkkh2Z6YnrByE%3D&Expires=1465594372&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&r

esponse-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=49d88a9d9571e722a5d5e3a66747d4fd> Acesso 

em: 10 jun 2016. 
127 MORAES, op. cit., 2015, p. 24 a 27. 
128 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 397 MC/DF. Rel. Min Marco Aurélio. Info 798. Data de 

publicação no DJE e no DOU: 14/09/2015.   Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=AP&r

ecurso=0&tipoJulgamento=M> Acesso em: 10 jun 2016. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adpf153.pdf
http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/RE_466343_SP_1278971570481.pdf?Signature=3KqBqVkTOyvyWorkkh2Z6YnrByE%3D&Expires=1465594372&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=49d88a9d9571e722a5d5e3a66747d4fd
http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/RE_466343_SP_1278971570481.pdf?Signature=3KqBqVkTOyvyWorkkh2Z6YnrByE%3D&Expires=1465594372&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=49d88a9d9571e722a5d5e3a66747d4fd
http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/RE_466343_SP_1278971570481.pdf?Signature=3KqBqVkTOyvyWorkkh2Z6YnrByE%3D&Expires=1465594372&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=49d88a9d9571e722a5d5e3a66747d4fd
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muitos problemas enfrentados no Brasil, como saneamento básico, saúde pública, violência 

urbana, todos que se encaixariam nesse conceito”.129 O ministro Luis Roberto Barroso aponta 

em seu voto que “trata-se de um conceito importado da Corte Constitucional Colombiana [...], 

existe um conjunto de ações e omissões notórias que fazem com que se tenha esse estado de 

generalizada inconstitucionalidade por falha estrutural do sistema.”130 

  Em uma vertente mais liberal, a persuasão argumentativa com o uso de jurisprudência 

estrangeira se justifica legitimamente pela autodeterminação da própria organização política em 

adotar o modelo alheio de jurisprudência em razão dos seus valores comuns através do diálogo 

transjudicial131 na busca de soluções jurídicas132 para problemas semelhantes133 por decisões 

jurisdicionais devidamente fundamentadas.134 

                                                           
129 Trecho do voto do relator Min Marco Aurélio na ADPF 347 MC/DF. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

ADPF n. 397 MC/DF. Rel Min Marco Aurélio. Data de publicação no DJE e no DOU: 14/09/2015.  Info 798. 

Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=AP&r

ecurso=0&tipoJulgamento=M> > Acesso em: 10 jun 2016. 
130 Trecho do voto do ministro Luis Roberto Barroso na ADPF 347 MC/DF. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

ADPF n. 397 MC/DF. Rel Min Marco Aurélio. Data de publicação no DJE e no DOU: 14/09/2015.  Info 798. . 

Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=AP&r

ecurso=0&tipoJulgamento=M> Acesso em: 10 jun 2016. 
131 “O diálogo transjudicial é materializado como diálogo vertical construído entre tribunal constitucional, de um 

lado, e tribunal supranacional ou internacional, de outro, em razão da vinculação daquele a este, e diálogo 

horizontal estabelecido entre tribunais constitucionais, supranacionais e internacionais que ostentam a mesma 

natureza, de modo a persuadi-los a utilizar a jurisprudência estrangeira. Os diálogos horizontais são, por via de 

consequência, a expressão das “conversações judiciais transnacionais” entre os tribunais constitucionais.” 

MORAES, op. cit, 2015, p. 3. 
132 “busca impulsar los estudios sobre el impacto del activismo judicial y sobre la implementación del mundo en 

los que los tribunales han adquirido un lugar protagónico en la protección de los derechos. [...] El aporte más 

sistemático a esta línea de investigación es [...] sobre la ejecución de fallos sobre derechos sociales en Brasil, 

India, Sudáfrica, Nigeria e Indonesia.” Tradução livre na pesquisa científica: busca impulsionar os estudos sobre 

o impacto do ativismo judicial e sobre a implementação das sentenças em países da América Latina e outras partes 

do mundo em que os tribunais tenham adquirido um lugar de protagonismo na proteção de direitos. A contribuição 

mais sistemática nessa linha de investigação é sobre a execução de falhas nos direitos sociais no Brasil, Índia, 

África do Sul, Nigéria e Indonésia. GARAVITO, César Rodríguez. FRANCO, Diana Rodríguez. Cortes y cambio 

social: cómo la Corte Constitucional transformo el desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: Dejusticia, 2010, 

p. 30 e 31. Disponível em: <http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.185.pdf> 

Acesso em: 10 jun. 2016. 
133 O fenômeno da transnacionalização jurídica se caracteriza pelos constantes diálogos entre os tribunais no 

mundo para buscar de soluções jurídicas para problemas semelhantes entre os ordenamentos jurídicos. MORAES, 

op. cit., 2015, p. 41. 
134 Ibid, p. 37 a 42. 

http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.185.pdf
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 Atualmente, os países que oferecem “modelos interessantes de comparação com o Brasil 

são África do Sul e Colômbia. Esses países, como o Brasil, positivaram direitos sociais nas suas 

Constituições, têm ordens sociais acentuadamente desiguais e vivenciaram, na última década, 

um processo de expansão do Poder Judiciário.”135 Nesse fenômeno de migrações de ideias 

constitucionais, deve-se analisar as diferenças de contexto e referencial normativo em que a 

categoria absorvida se insere. Assim, a adaptação impõe compartilhamento de informações e 

experiências constitucionais em um exercício de transparência metodológica para o fomento da 

justiciabilidade dos direitos sociais.136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135 PEREIRA, op. cit., p. 2084. 
136 Ibid., p. 2098 e 2099. 
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2. O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 

 

 

Inicialmente, observa-se que a expressão Estado de Coisas Inconstitucional foi 

cunhada pela jurisprudência da Corte Constitucional Colombiana.137 No entanto, o 

procedimento com medidas estruturais de transformação do Estado de Coisas Inconstitucional 

já existia em outros tribunais mundiais independentemente do seu sistema de governo138. 

 

2.1.1 Panorama histórico para a criação das sentenças estruturais: lições do precedente 

Brown v. Board of Education of Topeka 

O precedente sobre sentenças estruturais surgiu nos Estados Unidos da América 

(EUA) no caso Brown v. Board of Education of Topeka139, em 1954, quando foi declarada pela 

Suprema Corte a inconstitucionalidade da segregação racial em escolas pelo país. 140 Portanto, 

erradicou a doutrina do separate but equal. Assim, todo o sistema educacional dual foi 

                                                           
137 GARAVITO, op. cit., 2010, p. 13 a 19.  
138 O Estado de Coisas Inconstitucional só poderia acontecer no regime de governo democrático, pois exige a 

participação popular e Poderes livres e independentes para a prolação da sentença dialógica. O Estado de Coisas 

Inconstitucional pode ocorrer pela descoordenação entre os Poderes em qualquer sistema de governo 

(presidencialismo ou parlamentarismo) ou forma de Estado (federação, Estado unitário ou confederação) ou forma 

de governo (monarquia ou república). O texto abaixo demonstra, pela ciência política, que é mais frequente a 

descoordenação nos países presidencialistas.  
 “Com efeito, nos sistemas de governo presidencialistas, quando comparados aos parlamentaristas, há divisão mais 

pronunciada entre os Poderes Executivo e Legislativo, dentre outros fatores pelo fato de os parlamentares e o chefe 

do Executivo disporem, via de regra, de mandatos que lhes foram conferidos diretamente pelos cidadãos, de 

maneira que não dependem uns dos outros para se manterem no cargo, ainda que seja necessária à governabilidade 

a construção de coalizões parlamentares. Já no Parlamentarismo, o primeiro ministro precisa de apoio parlamentar 

para se manter no cargo, daí decorrendo a tendência à formação de coalizões parlamentares mais estáveis e a maior 

simbiose entre os Poderes Executivo e Legislativo.” BRANDÃO, op. cit., 2013, p. 190. 
139ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte. 347 U.S. 483 (1954).  Disponível em: 

<http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/98_Brown%20v%20Board%20of%20Education%20e%20Plessy%2

0v%20Ferguson.pdf> Acesso em: 15 jun. 2016. 
140 PINHO, Humberto Dalla Bernardina. CÔRTES, Victor Augusto Passos Villani. As medidas estruturantes e a 

efetividade das decisões judiciais no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/viewFile/11920/9333> Acesso em: 22 abr 2016. 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/viewFile/11920/9333
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/viewFile/11920/9333
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considerado insconstitucional, sendo reconhecido o dever de reforma para o surgimento do 

sistema universal, único e integrado.  

No entanto, muitos políticos e juristas norte-americanos resistiram141, especialmente 

porque a Suprema Corte não especificou o método ou o prazo para a dessegregação. Esse 

contramovimento de resistência é conhecido como backlash142 que significa “intense and 

sustained public disapproval of a judicial ruling, accompanied by aggressive steps to resist that 

ruling and to remove its legal force.”143 

Assim, foi necessária uma segunda deliberação em 1955, conhecida como a Brown II, 

com o acompanhamento da realidade para ordenar que a dessegregação em locais públicos fosse 

feita de forma mais efetiva. Ela optou por delegar aos conselhos educacionais locais a 

formulação das políticas públicas. Já o monitoramento restaria com as cortes distritais. Após 

uma década, a Suprema Corte percebeu o contexto de necessidade de combate ao preconceito 

e nomeou masters que passararam a auxiliar as cortes para formular medidas práticas, “sendo 

mais precisas sobre os passos a serem tomados na reforma estrutural”144.145 

Com caráter maximalista, a Corte Warren debateu e promoveu a teoria da equal 

protection of laws que repercutiu significativamente para outros casos de discriminação.146 Um 

importante legado do movimento dos direitos civis e da Corte Warren foi destacar a saliência 

política do tema de forma a induzir a sua incorporação à agenda política do Congresso Nacional. 

                                                           
141 “[...] Graves custos da provável demora e dos meios pelos quais tal demora poderia ser garantida; [...] imporiam 

à população dos estados, que relutariam em obedecer ao mandado da Corte.” ELY, John Hart. Democracia e 

desconfiança: uma teoria do controle judicial de constitucionalidade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 

44. 
142 GOMES, Juliana Cesario Alvim. Por um constitucionalismo difuso: cidadãos, movimentos sociais e o 

significado da Constituição. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 71. 
143Tradução livre sobre backlash: a desaprovação intensa e sustentada de uma decisão judicial, acompanhada por 

medidas agressivas para resistir àquela decisão e para remover sua força normativa. SUNSTEIN, Cass R., 

Backlash's Travels. University of Chicago Public Law & Legal Theory Working Paper, N. 157, 2007. Disponível 

em:<http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=public_law_and_legal_the

ory> Acesso em: 3 ago. 2016. 
144 CAMPOS, op. cit., 2016, p. 193. 
145 Ibid., p. 190 a 193. 
146 Idem, op. cit, 2014, p. 173. 



38 
 

Logo, a proteção dos direitos passou a ser vista por todos como objetivo comum aos poderes 

constituídos.147  

“A Suprema Corte esteve à frente da opinião pública, ao superar a segregação racial 

em escolas públicas norte-americanas quando o movimento negro ainda perseguia objetivos  

mais básicos, como a redução da violência policial, a busca de emprego, a observância do 

devido processo legal em persecuções criminais dos Estados do Sul.”148 Logo, nesse contexto 

histórico, foi uma decisão contramajoritária para a tutela de minorias estigmatizadas.149 

Adiante, estimulou uma grande mobilização social a favor dos direitos civis na década de 1960 

de forma compatível ao ativismo judicial da Corte Warren.150 

Em uma análise crítica sobre esse processo duradouro de alteração de comportamento 

de toda a sociedade e de revisão de políticas públicas para assegurar o tratamento igualitário, o 

autor processualista José Carlos Barbosa Moreira observou as dificuldades enfrentadas no caso 

Brown v. Board of Education of Topeka: 

Atinge o mais alto grau de complexidade e efetivação de decisão que implica ampla 

reforma administrativa [...], sobretudo quando isso exige providências de vultoso 

custeio, ou depende de medidas concretas suscetíveis de provocar reações negativas 

em consideráveis setores da população, [...] a relutância dos próprios agentes públicos 

necessariamente convocados a participar de semelhante atividade, às vezes na 

condição de protagonistas. [...]  

Resta, contudo, o problema da adaptação de organismos e estruturas preexistentes, 

com tudo que ela implica de interferência na vida de numerosas pessoas, de realização 

de despesas públicas e assim por diante. [...] Exemplo didático [...] é o da 

reorganização das escolas públicas, para atender à decisão da Corte que proibiu a 

segregação racial [...] 

Ela depende de outros órgãos e instituições que talvez não colaborem [...] e são 

capazes, às vezes, de “sabotar” a implementação da decisão. [...] 

 Por outro lado, fatores singularíssimos de ordem política atuaram no sentido de 

impedir ou dificultar tais ações.151 

 

                                                           
147 BRANDÃO, op. cit., 2012, p. 200. 
148 Ibid, p. 256. 
149 Ibid, p. 259. 
150 Ibid, p. 255. 
151 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O poder da suprema Corte e suas limitações. Disponível em: 

<http://www.rkladvocacia.com/arquivos/artigos/art_srt_arquivo20130422123532.pdf> 

Acesso em: 23 abr 2016. 
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Assim, o caso Brown ensina que meios processuais devem estar disponíveis para as 

diversas necessidades jurídicas para garantir a efetividade152 e a supremacia da Constituição 

nos seus direitos fundamentais.153 Surgiu, então, a public law litigation com ordens 

estruturais154 com “flexibilidade prática”155 que buscava transformar progressivamente as 

realidades violadoras de direitos de larga escala  e que pudesse modificar as instituições 

vigentes, desempenhando até mesmo um papel de vanguarda iluminista.156 

 

2.1.2 Difusão do constitucionalismo transformativo pelas decisões estruturais 

                                                           
152 “Just as American courts are concerned about securing compliance with their decisions, so courts in new 

democracies face the same fundamental political problem: how to convince the losing party to abide with their 

decisions.” Tradução livre: Assim como as cortes estão preocupadas em assegurar o cumprimento de suas decisões, 

também enfrentam, nas novas democracias, o mesmo problema político fundamental: como convencer o grupo 

derrotado a acatar as suas decisões. GINSBURG, Tom. Judicial review in new democracies: constitutional courts 

in Asian cases. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Disponível em: 

<http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam033/2002041004.pdf> Acesso em: 18 jun 2016. 
153 “esta decisão que se requer ao Tribunal é daquelas que desafia as próprias técnicas decisórias. [...] temos de nos 

embrenhar nas técnicas de caráter mais flexível. E, talvez, o modelo que mais se aproxime do caso que agora 

estamos a enfrentar, em termos de paradigma no Direito Constitucional, pelo menos mais recente, talvez, seja, 

inegavelmente, o caso Brown v. Board of Education, de 1954, o célebre caso que deflagra o modelo de 

dessegregação racial dos Estados Unidos, em que, como se sabe, o justice Warren vai ter um papel importantíssimo 

nessa etapa de dessegregação. Este, portanto, é um caso, sem dúvida nenhuma, paradigmático e que chama a 

atenção, inclusive, à responsabilidade da Corte neste caso. [...]  

Suprema Corte norte-americana valeu-se dessa prerrogativa em Brown v. Board of Education, de 1954, quando 

reiterou a inconstitucionalidade da discriminação racial nas escolas públicas e determinou que as leis federais, 

estaduais e municipais fossem ajustadas a essa orientação. Confiou-se a execução do julgado aos tribunais de 

distrito que deveriam guiar-se por princípios de equidade, tradicionalmente caracterizados “pela flexibilidade 

prática na determinação de remédios e pela facilidade de ajustar e conciliar as necessidades públicas e privadas”. 

Todavia, esses tribunais deveriam exigir das autoridades escolares “um pronto e razoável” início da execução.” 

Trecho do voto do ministro Gilmar Ferreira Mendes. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 397 MC/DF. 

Rel Min Marco Aurélio. Data de publicação no DJE e no DOU: 14/09/2015. Info 798. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=AP&r

ecurso=0&tipoJulgamento=M> > Acesso em: 10 jun 2016. 
154 As ordens estruturais ou structural injuctions “são decisões que se orientam para uma perspectiva futura, tendo 

em conta a mais perfeita resolução da controvérsia como um todo, evitando que a decisão judicial se converta em 

problema maior do que o litígio que foi examinado.” PINHO, Humberto Dalla Bernardina. CÔRTES, Victor 

Augusto Passos Villani. As medidas estruturantes e a efetividade das decisões judiciais no ordenamento jurídico 

brasileiro. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/viewFile/11920/9333> 

Acesso em: 22 abr 2016. 
155 “Embora deixando margens de escolhas técnicas aos conselhos locais, as cortes modularam suas structural 

injunctions de forma a não mais permitir a pura e simples desobediência.” CAMPOS, op. cit., 2016, p. 193. 
156 “Para além do papel puramente representativo, supremas cortes desempenham, ocasionalmente, o papel de 

vanguarda iluminista, encarregada de empurrar a história quando ela emperra. [...]. Mas, às vezes, trata-se de papel 

imprescindível. Nos Estados Unidos, foi por impulso da Suprema Corte que se declarou a ilegitimidade da 

segregação racial nas escolas públicas, no julgamento de Brown v. Board of Education.” BARROSO, op. cit, 2015 

p. 35.  

http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam033/2002041004.pdf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/viewFile/11920/9333
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Esse modelo estrutural tem sido presente em outros países que se empenharam em um 

processo de constitucionalismo transformativo. Na última década do século XX, a Corte 

Constitucional da África do Sul seguiu em uma mudança de larga escala política e sem violência 

fundada no direito.157 Ela legitima o projeto de transformação social pós-Apartheid para superar 

as violações de direitos do regime político-social anterior e garantir a efetividade da 

Constituição.158 Assim, procura estabelecer diálogos com outros poderes em torno da realização 

de pretensões transformativas na nova ordem social democrática em que cada um dos “poderes” 

contribua com a sua específica capacidade institucional.159 A interação institucional entre os 

poderes e a sociedade civil estimula o caráter democrático na formação de sentenças estruturais, 

ou seja, a prolação de decisões judiciais de execução complexa.160 

Nesse sentido, a teoria dos diálogos demonstra que o “sentido futuro da Constituição 

é resultado de uma complexa dinâmica de interação entre os Poderes Públicos, e entre eles e a 

sociedade civil. Esta resposta apresenta a vantagem de reconhecer a falibilidade de todas as 

instituições políticas, ao contrário das doutrinas da supremacia judicial161 e parlamentar.”162 

De fato, as sentenças estruturais promovem uma adequação empírica ao problema da 

implementação das decisões judiciais163. Isso porque a efetividade das decisões judiciais 

                                                           
157 CAMPOS, op. cit, 2016, p. 197. 
158 GARAVITO, op. cit., 2010, p. 16.  
159 BRANDÃO, op. cit, 2012, p. 287. 
160 PINHO, Humberto Dalla Bernardina. CÔRTES, Victor Augusto Passos Villani. As medidas estruturantes e a 

efetividade das decisões judiciais no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/viewFile/11920/9333> Acesso em: 22 abr 2016. 
161 “As acepções do conceito de supremacia judicial: em sentido formal, significa que decisão constitucional da 

Suprema Corte somente pode ser revertida por emenda constitucional; em sentido material, consiste na enorme 

dificuldade prática da reversão da interpretação judicial da Constituição, representando, no mais das vezes, a sua 

definitividade; em sentido amplo, significa uma hiperconstitucionalização e uma hiperjudicialização, em que a 

maioria dos conflitos políticos se reconduz a controvérsias constitucionais, em cujo deslinde o Judiciário 

desempenha o papel de protagonista.” BRANDÃO, op. cit., 2012, p. 261. 
162 Ibid, p. 208. 
163 “Permite que se construa uma teoria normativa sobre o papel do controle de constitucionalidade na democracia 

constitucional brasileira que tenha o mínimo de conexão com a realidade, e que, portanto, tenha aplicabilidade 

fora dos bancos acadêmicos.” Ibid, p. 259. 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/viewFile/11920/9333
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/viewFile/11920/9333
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geralmente exige atos comissivos e omissivos dos Poderes Legislativo e Executivo e da própria 

sociedade civil. No entanto, “as teorias normativas não vislumbram a distinção entre os 

momentos da “prolação” e da “implementação” da decisão judicial”164, ou seja, não enfrentam 

os desafios da realidade inóspita da implementação seguinte ao momento da prolação. 

Além disso, o Poder Judiciário tende a ser o menos perigoso ou efetivo165, pois não 

teria a “chave do cofre” (poder orçamentário, como o Poder Legislativo) nem a espada (poder 

de polícia, como o Poder Executivo).166 

Por isso, a prolação de sentenças estruturais seguida de uma fase de acompanhamento 

seria uma solução empírica à implementação das decisões judiciais que envolvem políticas 

públicas. 

Em última análise, é o rompimento da concepção organicista de Estado na dogmática 

sobre a ideia central de que o interesse público é um interesse próprio da pessoa estatal, externo 

e contraposto aos dos cidadãos.167  

“A participação do indivíduo na esfera pública é condição necessária para a legitimação 

de decisões tomadas pelo Poder Público em regime fundado na soberania popular.”168 Quando 

é garantida a cidadania, se torna efetiva a liberdade e a democracia deliberativa169 no Estado 

Democrático de Direito conforme os fundamentos da CRFB/88, art. 1º. Por isso, a sentença 

estrutural também se caracteriza como um documento programático para o desenvolvimento de 

                                                           
164 Ibid., p. 237. 
165 MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os Artigos Federalistas. Nº 78. Independent Journal 

Saturday, June 14, 1788. Disponível em: <http://www.constitution.org/fed/federa78.htm>. Acesso em: 11 ago. 

2016. “Whoever attentively considers the different departments of power must perceive, that, in a government in 

which they are separated from each other, the judiciary, from the nature of its functions, will always be the least 

dangerous to the political rights of the Constitution; because it will be least in a capacity to annoy or injure them.” 

Tradução livre: Quem atentamente considerar as diferentes funções do poder precisa perceber que, em um governo 

em que estão separados entre si, o Judiciário, em razão da natureza de suas funções, será sempre o menos perigoso 

aos direitos políticos da Constituição, porque tem a menor capacidade de incomodar ou ameaçá-los. 
166 BRANDÃO, op. cit., 2012, p. 237 e 239. 
167 BINENBOJM, op. cit., 2016, p. 23 e 24. 
168 BRANDÃO, op. cit., 2012, p. 211. 
169 GUTMANN, Amy; THOMPSON, Dennis. O que significa democracia deliberativa? Disponível em: 

<http://www.upenn.edu/president/images/president/pdfs/significa-democracia-2007.pdf> Acesso em: 04 ago. 

2016. 
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políticas públicas, da justiça social e o desenvolvimento e progresso do país nos termos da 

CRFB/88, art. 170. 

  

2.2 Construção conceitual da teoria do Estado de Coisas Inconstitucional 

 

 

A teoria do Estado de Coisas Inconstitucional foi desenvolvida pela jurisprudência da 

Corte Constitucional da Colômbia para solucionar casos estruturais de prolongado fracasso de 

políticas públicas e suas consequentes violações de direitos fundamentais. 

Dessa forma, notava-se a incompatibilidade entre a política pública oficial170 dos 

governos democráticos ao longo dos anos e os parâmetros constitucionais da promoção da 

inclusão social, igualdade material e proteção da dignidade da pessoa humana. 

Portanto, havia um claro bloqueio do processo político ou institucional na Colômbia 

que impedia que o litígio estrutural, que afetava um amplo número de pessoas sofredoras de 

violações de direitos humanos, fosse resolvido por ausência de vontade política e ineficiência 

da estrutura administrativa.  

Dessa maneira, verifica-se que o chamado Estado de Coisas Inconstitucional ocorre 

quando há cumulação de um contexto fático de violação generalizada e sistêmica de direitos 

fundamentais agravado pelo fracasso absoluto das políticas públicas e causado pelo bloqueio 

de todos os processos institucionais, políticos, deliberativos previstos pela Constituição para a 

solução da questão. Logo, deve haver a inércia ou incapacidade reiterada e persistente das 

                                                           
170 “Com efeito, nenhum direito pode ser assegurado sem a montagem de estruturas institucionais e sem o 

dispêndio de recursos materiais. Para tutelar as várias liberdades e proteger os bens jurídicos a elas atrelados, o 

Estado deve criar inúmeras salvaguardas legais e montar sofisticadas estruturas burocráticas que assegurem sua 

implementação (tais como a polícia, os tribunais e agências de fiscalização).” PEREIRA, op. cit, p. 2084. 
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autoridades públicas em transformar a realidade de modo a solução só possa ser encontrada 

através da atuação conjunta e coordenada de diversos setores da Administração Pública. 

Nesse sentido, a doutrina contemporânea colombiana analisa essa omissão da 

Administração Pública: 

Definimos los casos estructurales como aquellos que 1. Afectan a um gran numero 

de personas que por si mismas o mediante organizaciones [...] alegan violaciones de 

sus derechos; 2. Involucran a vários órganos públicos, responsables de las fallas 

persistentes de la política pública que  contribuyen a esas violaciones de derechos, y 

que 3. Implican requerimientos judiciales de carácter estructural, es decir, ordenes de 

cumplimiento obligatorio por las cuales los tribunales instruyen a esos organismos 

públicos para que actúen de forma coordinada a fin de proteger toda la población 

afectada y no solo a los demandantes específicos del casos. 171 

 

Segundo o autor brasileiro Carlos Alexandre de Azevedo Campos172, o estado de 

coisas inconstitucional poderia ser reconhecido pela Corte Constitucional como litígio 

estrutural quando estivessem presentes os seguintes pressupostos: a) vulneração massiva e 

generalizada de direitos fundamentais de um número significativo de pessoas173; b) prolongada 

omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para garantia e promoção dos 

direitos; c) a superação das violações de direitos pressupõe a adoção de medidas complexas por 

uma pluralidade de órgãos, envolvendo mudanças estruturais, que podem depender da alocação 

de recursos públicos, correção das políticas públicas existentes ou formulação de novas 

políticas, dentre outras medidas; e d) potencialidade de congestionamento da justiça, se todos 

os que tiverem os seus direitos violados acorrerem individualmente ao Poder Judiciário. 

                                                           
171 Tradução livre: Definimos os casos estruturais como aqueles que 1. Afetam um grande número de pessoas 

individualmente ou por organizações alegam violações de direitos; 2. Envolvem vários órgãos públicos 

responsáveis pelas falhas persistentes nas políticas públicas que contribuem para essas violações de direitos; 3. 

implicam requerimentos judiciais de caráter estrutural, isto é, ordens de cumprimento obrigatório pelos quais os 

tribunais instruem a esses organismos públicos que atuem de forma coordenada a fim de proteger toda população 

afetada (coletivamente) e não só os demandantes específicos do caso. GARAVITO, César Rodríguez. FRANCO, 

Diana Rodríguez. Juicio a la exclusión: El impacto de los tribunales sobre los derechos sociales em el Sur Global. 

Buenos Aires: Siglo Veinteuno Editores, 2015, p. 25. 
172 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo O Estado de Coisas Inconstitucional e o litígio estrutural. Disponível 

em: <http://www.conjur.com.br/2015-set-01/carlos-campos-estado-coisas-inconstitucional-litigio-estrutural> 

Acesso em: 20 out 2015. 
173 “Grave problema não apenas jurídico, mas social. [...] A Corte deve conectar-se com a dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais, e não apenas com os aspectos subjetivos ou vinculados a tipos específicos de enunciados 

constitucionais.” Idem, op. cit. 2016, p. 180. 

http://www.conjur.com.br/2015-set-01/carlos-campos-estado-coisas-inconstitucional-litigio-estrutural
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Portanto, nota-se um conflito de coordenação entre as forças políticas incapaz de fazer 

valer os direitos fundamentais positivados em sua Constituição democrática. Assim, a Corte 

Constitucional é convocada para dirimir essa omissão diante de conflito negativo de 

responsabilidades “em que entes se atribuem reciprocamente a competência para a prática de 

um ato.”174  

 

2.3 Caráter inovador do Estado de Coisas Inconstitucional 

 

 

O caráter inovador do Estado de Coisas Inconstitucional é a revelação do controle de 

constitucionalidade da Corte Constitucional diante de uma realidade fática. Assim, o fato é 

julgado inconstitucional ou não em razão dos pressupostos de verificação do Estado de Coisas 

Inconstitucional. 

O controle de constitucionalidade como instrumento de tutela coletiva175 permite a 

declaração de inconstitucionalidade de um fato, uma realidade.176 Dessa forma, a omissão 

estatal se torna qualificada pelo reconhecimento na declaração. Todos os Poderes constituídos 

são chamados a efetivar a superação da violação sistemática de direitos humanos, ou seja, do 

próprio estado de coisas inconstitucional. 

“Trata-se de um fato. Não se anulam fatos.”177 O Supremo Tribunal Federal reconhece 

que a excepcionalidade político-institucional em razão da atuação da força normativa dos 

                                                           
174 BRANDÃO, op. cit., 2013, p. 191.  
175 “É adequado classificar e incluir as ações de controle concentrado de constitucionalidade entre os instrumentos 

de tutela coletiva de direitos.” ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela 

coletiva de direitos. 4. ed. Rio de Janeiro: RT, 2014, p. 47. Disponível em: 

<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/4574/000502398.pdf > Acesso em: 03 ago. 2016. 
176 STRECK, Lenio Luiz. Estado de Coisas Inconstitucional é uma nova forma de ativismo. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2015-out-24/observatorio-constitucional-estado-coisas-inconstitucional-forma-

ativismo> Acesso em: 22 set. 2016. 
177“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.619/00, DO ESTADO DA BAHIA, QUE 

CRIOU O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. INCONSTITUCIONALIDADE [...] Situação 

excepcional consolidada, de caráter institucional, político. Hipótese que consubstancia reconhecimento e 
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fatos178 exige o tratamento diferenciado do Poder Judiciário para que haja ao retorno ao estado 

de normalidade. Por isso, os tradicionais instrumentos e meios de tutela jurisdicional por 

anulação de atos administrativos ou de leis não seriam capazes de superar a violação sistêmica 

de direitos fundamentais.179 

Portanto, o Estado de Coisas Inconstitucional reflete o constitucionalismo difuso ao se 

consagrar como um mecanismo de permeabilidade social das instituições.180 Significa um 

mecanismo por meio do qual as transformações e demandas sociais são absorvidas pelas 

instituições estatais oficiais. 

O Estado de Coisas Inconstitucional pode ser entendido como um processo pedagógico, 

informativo, circulante em tempos de globalização em respeito a valores e direitos do outro em 

autêntico processo dialógico e de aprendizado. É transformador na medida em que constrói e 

concretiza novos parâmetros para a solução de um problema estrutural caracterizado como 

violação de direito fundamental na Constituição. 

                                                           
acolhimento da força normativa dos fatos. 3. Esta Corte não pode limitar-se à prática de mero exercício de 

subsunção. A situação de exceção, situação consolidada - embora ainda não jurídica - não pode ser desconsiderada. 

4. A exceção resulta de omissão do Poder Legislativo, visto que o impedimento de criação, incorporação, fusão e 

desmembramento de Municípios, desde a promulgação da Emenda Constitucional n. 15, em 12 de setembro de 

1.996, deve-se à ausência de lei complementar federal. 5. Omissão do Congresso Nacional que inviabiliza o que a 

Constituição autoriza: a criação de Município. A não edição da lei complementar dentro de um prazo razoável 

consubstancia autêntica violação da ordem constitucional. 6. A criação do Município de Luís Eduardo Magalhães 

importa, tal como se deu, uma situação excepcional não prevista pelo direito positivo. 7. O estado de exceção é 

uma zona de indiferença entre o caos e o estado da normalidade. Não é a exceção que se subtrai à norma, mas a 

norma que, suspendendo-se, dá lugar à exceção --- apenas desse modo ela se constitui como regra, mantendo-se 

em relação com a exceção. 8. Ao Supremo Tribunal Federal incumbe decidir regulando também essas situações 

de exceção. Não se afasta do ordenamento, ao fazê-lo, eis que aplica a norma à exceção desaplicando-a, isto é, 

retirando-a da exceção. 9. Cumpre verificar o que menos compromete a força normativa futura da Constituição e 

sua função de estabilização. No aparente conflito de inconstitucionalidades impor-se-ia o reconhecimento da 

existência válida do Município [...]. 10. O princípio da segurança jurídica [...] 11. Princípio da continuidade do 

Estado.” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno.  ADI 2240-7/BA, Relator: Min. Eros Grau, Data 

de Julgamento: 29.05.2007, Data de Publicação: 03.08.2007 Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/adi2240.pdf > Acesso em: 20 ago. 2016. 
178 MENDONÇA, op. cit., p. 101. 
179 “Três ideias-força no voto do relator: a força normativa dos fatos ([...]dado da realidade, que não se muda por 

sentença)”, a necessidade de se legalizar uma situação de exceção, e a importância da ponderação entre as 

consequências da declaração de constitucionalidade [...], incluindo, no cálculo, os possíveis efeitos sistêmicos do 

acórdão em relação à função estatal “em mora””. Ibid., p. 101. 
180 GOMES, op. cit., p. 93. 
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Na mediação para superar a falta de coordenação entre os Poderes, o Estado de Coisas 

Inconstitucional se estabelece como “processo pedagógico, onde se aprende na argumentação-

convencimento, [...] libertador pois, [...] emancipa os seres das amarras do desconhecimento e 

da desinformação. [...] [Tem] uma abordagem informativa, [..] formativa. Por isso, cidadã, isto 

é, constitutiva de novas cidadanias. [...] Complementa a ação de constituição de capital social 

nas comunidades de exclusão.”181 

Ao promover a maior interação entre os Poderes constituídos com pressão popular por 

efetividade dos direitos fundamentais, a sentença estrutural oferece variadas soluções 

constitucionais para a falha estrutural, se caracterizando como verdadeiro “sistema de múltiplas 

portas apto a oferecer meios de resolução de conflitos voltados à construção do consenso -

dentre eles, a mediação. Por essa técnica, as partes constroem, em comunhão, uma solução que 

atenda às suas reais necessidades.”182 

 No processo do Estado de Coisas Inconstitucional, a construção dos atos de poder é 

dialógico entre os Poderes constituídos, a Administração Pública e a própria sociedade civil. É 

o diálogo social183 da tutela coletiva na superação do fato inconstitucional que envolve todo o 

sistema jurídico policêntrico. 

Com base no princípio da democracia participativa, o sentido constitucional das normas 

é construído para atender a realidade social brasileira. Portanto, o Estado de Coisas 

Inconstitucional constitui um controle de constitucionalidade com fase abstrata e concreta na 

medida em que, por um lado, fornece o significado constitucionalmente adequado e, por outro 

                                                           
181 SENA, Adriana Goulart de. Circulação de modelos jurídicos, recepção e mediação. Rev. Fac. Direito UFMG, 

Número Especial: Jornadas Jurídicas Brasil-Canadá, p. 28, 2013. Disponível em: 

<http://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/P.0304-2340.2013vJJp15/272> Acesso em: 09 

jun. 2016. 
182 ANDRIGHI, Nancy; FOLEY, Gláucia Falsarella, Sistema multiportas: o Judiciário e o Consenso. Disponível 

em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2406200808.htm>. Acesso em 09 jun. 2016 
183 “Trata-se da noção de democracia deliberativa baseada “na ideia de diálogo social e nas interações travadas 

pelos cidadãos nos espaços públicos””. GOMES, op. cit., p. 144 e 145.  



47 
 

lado, analisa o contexto fático184 e determina a sua compatibilidade ou não com a ordem jurídica 

vigente. 

 

2.4 A técnica de declaração do Estado de Coisas Inconstitucional e a prorrogação do 

exercício da jurisdição da Corte Constitucional colombiana 

 

 

A declaração de Estado de Coisas Inconstitucional é uma técnica judicial derivada da 

construção jurisprudencial da Corte Constitucional colombiana. Não está prevista 

expressamente na Constituição nem em qualquer outro instrumento normativo.  

Através da declaração da existência de litígio estrutural pela constatação de “Estado 

de Coisas Inconstitucional” em sentença judicial, a Corte Constitucional assume papel 

atípico185 no ativismo judicial de políticas públicas e desenvolve uma intervenção mais ampla 

para a efetividade de direitos fundamentais. 

Em 1997, a Corte Constitucional colombiana apontou, pela primeira vez186, a 

existência de Estado de Coisas Inconstitucional na Sentencia de Unificación (SU) 557 de 1997 

por violação de direitos previdenciários de professores municipais. Posteriormente, essa técnica 

voltou a ser empregada por mais nove casos, sendo os mais famosos os relacionados aos 

estabelecimentos carcerários (Sentencia T-153/98), filiação ao sistema de seguridade social 

(SU-090/2000) e deslocamentos internos (Sentencia T-025/04)187. 

                                                           
184“A Corte dirige-se contra a “realidade inconstitucional”.” CAMPOS, op. cit., 2016, p. 179. 
185 “Esses elementos nos permitem inferir que o Judiciário pode funcionar como um agente de desbloqueio do 

acesso ao sistema, pressionando para o emprego de critérios mais objetivos e transparentes na distribuição de 

recursos escassos.” PEREIRA, op. cit p. 2116.  
186 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Principais julgados do STF e STJ comentados 2015. Manaus: Dizer o 

Direito, 2016, p. 64 
187“la T-025 presenta cuatro características que la hacen particularmente útil para la discusión latinoamericana 

y global sobre la aplicación judicial de los derechos humanos. Primero, el alcance del fallo es particularmente 

amplio. Se trata de una verdadera “macrosentencia” por 1) el tamaño de la población beneficiaria, 2) la gravedad 

de las violaciones de derechos que pretende resolver, 3) los numerosos actores estatales y sociales que involucra, 

y 4) la ambición y duración del proceso de implementación de las órdenes del fallo, que lleva [...] años y sigue 
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Assim, a base jurídica para a declaração de existência e reconhecimento do Estado de 

Coisas Inconstitucional é a interpretação conforme a Constituição do artigo 86 da Constituição 

da República colombiana regulamentada pelo Decreto nº 2591 de 1991 que indica que “en todo 

caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la 

competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de 

la amenaza.”188  

Portanto, há uma prorrogação do exercício da jurisdição da Corte Constitucional 

Colombiana (CCC) até que a falha estrutural, que envolve violação frequente de direitos 

humanos por incapacidade dos três Poderes da República, seja superada189. Assim, quando a 

Corte declara a vigência do estado de coisas inconstitucional, “afirma a si mesma a legitimidade 

para interferir na agenda política e nos processos de formulação, implementação e avaliação 

das políticas públicas, quando isso se mostrar indispensável para a superação de quadros de 

violação massiva e sistemática de direitos fundamentais.”190 

Consequentemente, a Corte Constitucional Colombiana precisou desenvolver técnicas 

e procedimentos de acompanhamento e avaliação no caminho de superação de problemas 

estruturais. Assim, em razão dos litígios estruturais, a Corte Constitucional Colombiana inovou 

ao prolatar a sentença dialógica marcada por determinadas características.191 

                                                           
abierto.”  Tradução livre: A T-025 apresenta quatro características que a tornam particularmente útil para a 

discussão latinoamericana e global sobre a aplicação dos direitos humanos. Primeiro, o seu alcance nas falhas é 

particularmente amplo. Trata-se de uma verdadeira “macrosentença” por 1) o tamanho da população beneficiada, 

2) gravidade das violações de direitos que pretende resolver, 3) os numerosos atores estatais e sociais que envolver, 

e 4) a ambição e duração dos processo de implementação das ordens de falha, que levam anos e seguem abertas. 

GARAVITO, op. cit., 2010, p. 14. 
188 COLOMBIA. Decreto nº 2.591 de 10.11.1991. Disponível em: 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DECRETO%202591.php> Acesso em: 20/10/2015. Tradução 

livre: em todo caso o juiz estabelecerá os demais efeitos da falha no caso concreto e manterá a competência até 

que esteja completamente restabelecido o direito ou eliminadas as causas da ameaça. 
189 “El tribunal conservó la competencia en el caso por considerar que el ECI aún no se ha superado y, durante 

los años siguientes, el fallo ha estado acompañado por un proceso de seguimiento periódico, público y 

participativo.” Tradução livre: o tribunal conservou a competência no caso por considerar que o ECI [estado de 

coisas inconstitucional] ainda não havia sido superado e, durante os anos seguintes, as falhas foram acompanhadas 

por um processo de acompanhamento periódico, público e participativo. GARAVITO, op. cit., 2010, p. 84 e 85. 
190 CAMPOS, op. cit, 2016, p. 16. Disponível em: 

<http://www.academia.edu/12487042/Estado_de_Coisas_Inconstitucional> Acesso em: 05 nov. 2016. 
191 GARAVITO, op. cit, 2015, p. 140 

http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DECRETO%202591.php
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A primeira característica aponta que as sentenças estruturais possuem como objeto o 

tratamento da garantia dos direitos fundamentais e do mínimo existencial à vida digna. A Corte 

Constitucional formulou uma lista de nove direitos que o Estado está obrigado a satisfazer: 

direito à vida, à dignidade, à integridade física, psicológica e moral, à família e entidade 

familiar, ao mínimo existencial, à saúde, à moradia, à proteção contra as práticas 

discriminatórias, à educação básica até os quinze anos, ao apoio para a autossuficiência e ao 

retorno e restabelecimento (nos casos de deslocamento forçado).192 

A segunda característica indica a adoção de remédios moderados que são as ordens 

judiciais genéricas e abertas ao Poder Público para indicar as políticas públicas.193 Assim, 

“esses remédios estruturais devem ser ordens flexíveis, que fixem objetivos a serem alcançados, 

erros a serem corrigidos e princípios a serem concretizados, mas sem excluir os espaços 

próprios de decisão política e técnica dos outros poderes sobre os meios a serem empregados, 

isto é, sobre o conteúdo das políticas públicas.”194 No entanto, impõe prazos e procedimentos 

bem demarcados. Logo, os fins são amplos, mas as vias de cumprimento são claras. 

Além disso, como terceira característica, é a determinação de acompanhamento 

rigoroso dos resultados por vários anos através de decisiones de seguimiento que valorem o 

progresso das medidas, pressionem o funcionalismo público a cumprir as decisões e envolvam 

diversos grupos da sociedade civil para a deliberação pública e a solução colaborativa. 

Dessa forma, “a legitimidade das decisões judiciais depende de pluralismo e 

consensualismo, arquitetados a partir de uma cadeia de reconhecimento pelos demais Poderes 

Constituídos e instituições, na certeza de que o comprometimento de cada componente é a pedra 

de torque para criação de um diálogo plural que permita a transformação da sociedade.”195 

                                                           
192 Ibid., p. 188 e 189. 
193 “Remédios flexíveis são modelados pelas cortes para serem cumpridos, deixando margens de criação legislativa 

e de execução a serem esquematizadas e avançadas pelos outros poderes.” CAMPOS, op. cit., 2016. 
194 Ibid, p. 22. 
195 ARAUJO, Luis Cláudio Martins de. Supremacia ou diálogos judiciais? O desenvolvimento de uma jurisdição 

constitucional verdadeiramente democrática a partir da leitura institucional. Disponível em: 
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Assim, o ativismo judicial dialógico é capaz de superar o problema estrutural derivado 

de prolongada omissão estatal, bem como a existência de lacunas legislativas e poucos 

instrumentos administrativos. A Corte Constitucional dita as diretrizes e princípios para 

fortalecer ou reformular as políticas públicas existentes e dirige a sua realização, especialmente 

na primeira e na terceira fases196. 

Logo, a principal consequência direta da declaração e do reconhecimento do Estado de 

Coisas Inconstitucional é a prolação de decisões judiciais de execução complexa também 

reconhecidas como sentenças estruturais. A execução complexa é acompanhada pela fase de 

monitoramento, geralmente por autos de monitoramento e audiências públicas. 

Portanto, observa-se essa é uma forma de ativismo judicial que foge à forma clássica 

norte-americana. Os doutrinadores colombianos apontam que a principal marca do ativismo no 

Estado de Coisas Inconstitucional é o diálogo entre as instituições, os Poderes e a sociedade 

civil. Nota-se que, no ativismo judicial dialógico, o tribunal constitucional passa a acumular a 

função de mediador autorizado a promover diálogos dirigidos à solução dos problemas 

estruturais e a corrente violação de direitos humanos, exigindo o envolvimento dos três poderes 

do Estado. 

Nesse sentido, segue a análise dos autores Rodrigo Uprimmy Yepes e María Paula 

Saffon Sanín quanto ao processo de acompanhamento do deslocamento forçado: 

[...] la Corte Constitucional proferió uma decisión constitucionalmente apropriada, 

em la medida em que reconoció la competencia del legislador para diseñar los 

mecanismos proprios de la justicia transicional, pero le impuso límites normativos 

basados em los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la 

garantía de no repetición. [...] 

El ojo crítico y atento de la sociedad civil y de la comunidad internacional a la 

implementación de la ley de justicia y paz a los procesos de fortalecimiento 

institucional que han de complementarla es de fundamental importância para 

garantizar que este proceso transicional proteja a los derechos de las víctimas y 

                                                           
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwifnu_RrLPNAhV

FUJAKHYbKCzEQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.agu.gov.br%2Fpage%2Fdownload%2Findex%2F

id%2F19791312&usg=AFQjCNFcFXI9-uNtcENPVWmU2wbIBs8gTQ&bvm=bv.124817099,d.Y2I> Acesso 

em: 19 jun 2016. 
196 Adiante, serão expostas as fases materiais, processuais e procedimentais do Estado de Coisas Inconstitucional 

conforme a doutrina especializada dos pesquisadores estrangeiros César Rodríguez Garavito e Diana Rodríguez 

Franco. GARAVITO, op. cit., 2015 
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siente el camino para garantizar la no repetición de las atrocidades cometidas em su 

contra y, com ello, la construcción de la reconciliación nacional a largo plazo.197 

 

Para que as decisões da Corte Constitucional sejam efetivas, é necessário que exista a 

sombra de possíveis sanções para o descumprimento delas, principalmente nos casos de maior 

gravidade. No entanto, na Colômbia, a Corte aplicou poucas sanções, pois privilegiou a 

participação construtiva e democrática no processo de acompanhamento. Além disso, estimulou 

indiretamente a indignação e a vergonha pública das violações aos direitos humanos em 

audiências públicas e nos autos de seguimiento198, usando o poder brando da persuasão e da 

transparência. 

 

2.4.1 A construção processual e procedimental na sentença estrutura paradigmática T-

025 de 2004 do deslocamento forçado 

 

 

Como a jurisdição constitucional de litígios estruturais não termina em um único ato 

judicial, a Corte Constitucional estruturou o prosseguimento da jurisdição em uma sentença 

declaratória seguida de decisões e autos de seguimiento ao longo dos anos para a avaliação e 

supervisão da situação.  

                                                           
197 YEPES, Rodrigo Uprimmy; SANÍN, María Paula Saffon. ¿Al fin, ley de justicia y paz? La ley 975 de 2006 tras 

el fallo de la Corte Constitucional. IN YEPES, Rodrigo Uprimmy (Org.) ¿Justicia transicional sin transición? 

Verdad, justicia y reparación para Colombia. Bogotá: Antropos, 2006, p. 207, 229 e 230. Disponível em: 

<http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.201.pdf>Acesso em: 09 nov. 2015. 

Tradução livre: a Corte proferiu uma decisão constitucionalmente apropriada na medida em que reconheceu a 

competência do legislador para desenhar os mecanismos próprios da justiça transicional, mas impôs limites 

normativos baseados nos direitos das vítimas à justiça, à verdade, à reparação e à garantia de não repetição. O olho 

crítico e atento da sociedade civil e da comunidade internacional ao implemento da lei de justiça e paz nos processo 

de fortalecimento institucional, que vão complementá-la, é de fundamental importância para garantir que esse 

processo transicional proteja os direitos das vítimas e siga o caminho de garantir a não repetição das atrocidades 

cometidas e a construção da reconciliação nacional ao longo prazo. 
198 É a expedição de “autos de sequência”, mecanismo de monitoramento de extrema relevância. Acompanham a 

evolução das ordens estruturais. CAMPOS, op. cit., 2016, p. 152. 

https://www.knowledgeatwharton.com.br/article/habla-espanol-sua-empresa-logo-tera-que-fazer-esta-pergunta/
https://www.knowledgeatwharton.com.br/article/habla-espanol-sua-empresa-logo-tera-que-fazer-esta-pergunta/
http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.201.pdf
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No livro Juicio a la exclusión: el impacto de los tribunales sobre los derechos sociales 

em el Sur Global, César Rodríguez Garavito199 analisou profundamente a sentença 

paradigmática T-025 que trata do deslocamento forçado interno200 na Colômbia e conseguiu 

estabelecer os padrões do procedimento judicial em sentenças dialógicas proferidas pela Corte 

Constitucional da Colômbia (CCC).  

Inicialmente, a Corte Constitucional declarou o Estado de Coisas Inconstitucional e 

fundamentou detalhadamente a corrente violação de direitos fundamentais, o fracasso das 

políticas públicas e o bloqueio institucional incapaz de solucionar a crise humanitária. Ao 

declarar que as falhas sistêmicas equivaliam a um Estado de Coisas Inconstitucional, a sentença 

inaugural ditou uma série de princípios201 e diretrizes para a formação de uma nova política de 

garantia aos direitos fundamentais.202 

Dessa maneira, reconheceu o sentido jurídico da declaração do estado de coisas 

inconstitucional, bem como os fundamentos, pressupostos e os impactos econômicos do estado 

de coisas inconstitucional. Sob a perspectiva do Estado Social de Direito, constitucionalizou a 

distribuição e recursos públicos como problema econômico e de políticas públicas de modo a 

garantir a sua legitimidade institucional para interferir nas políticas públicas.203 

                                                           
199 GARAVITO, op. cit., 2015. 
200 Pessoas foram “forçadas a migrar dentro do território colombiano, obrigadas a abandonar seus lares e suas 

atividades econômicas, porque as ações violentas de grupos como as FARC ameaçam suas vidas, a integridade 

física das famílias, não havendo segurança ou liberdade nesses contextos. Todavia, a sociedade civil e as 

autoridades públicas colombianas, por muitos anos, simplesmente ignoraram as condições às quais se submetiam 

essas pessoas durante e depois dos deslocamentos. Na Sentencia T-25 de 2004, a CCC examinou, de uma vez, 108 

pedidos de tutelas formulados por 1.150 núcleos familiares deslocados.” CAMPOS, op. cit., 2016, p. 16.  
201 “Los princípios generales hacían referencia a aspectos relacionados com el presupuesto, la participación de 

población desplazada, la coherencia entre las normas y la política pública, la especificidad de esta última, [...] 

garantizar la ayuda humanitária y la obligacón de hacer efectiva de manera progressiva la garantía del goce 

efectivo de derechos y de diseñar políticas públicas com um enfoque basado en derechos.” Tradução livre: os 

princípios gerais fazem referência aos aspectos relacionados ao orçamento, participação da população deslocada, 

coerência entre as normas e as políticas públicas, especialidade dessa para garantir a ajuda humanitária e a 

obrigação de ser efetiva de maneira progressiva na garantia do gozo efetivo dos direitos e elaboração de políticas 

públicas com enfoque baseado nos direitos. GARAVITO, op. cit, 2015, p. 110. 
202 Ibid., p. 107. 
203 CAMPOS, op. cit, 2016, p. 164. 
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Assim, esperava que houvesse uma realização progressiva da garantia dos direitos, 

bem como a especialidade e precisão das políticas públicas, principalmente em relação às 

pessoas hipossuficientes.204 

Como a Corte Constitucional encontrou diversas deficiências e fragilidades no 

processo político, orientou as políticas públicas através das decisões que exigiam atitudes 

efetivas da Administração Pública.  

Na chamada fase de diseño, detectou a ausência de um plano de ação atualizado que 

pudesse superar a crise humanitária. Além disso, lamentou a falta de metas específicas, ausência 

de dados e estatísticas oficiais para acompanhar a situação, bem como ausência de prazos e 

fontes de financiamento. 

Por isso, para viabilizar a coordenação entre os diferentes níveis de poder, demandou 

um plano de ação para corrigir as deficiências estruturais em um prazo máximo preciso. 

Em seguida, a Corte Constitucional ordenou ao Ministério da Fazenda que calculasse 

o orçamento necessário para cumprir essa política pública, que indicasse os meios para 

conseguir esses recursos e estabelecesse as contribuições pertinentes a cada um dos entes 

estatais. 

Esse orçamento moderno corporifica o elo entre o planejamento e as funções 

executivas governamentais. Dessa forma, as decisões orçamentárias são tomadas com base em 

avaliações a análises técnicas das alternativas possíveis para que a alocação de recursos vise à 

consecução de metas e objetivos. Essencialmente funcional-programática, prevê a utilização 

sistemática de indicadores e padrões de medição do trabalho e dos resultados para avaliar a 

eficiência, a eficácia, a efetividade e a economicidade das ações governamentais.205 

                                                           
204 GARAVITO, op. cit, 2015, p. 108. 
205As principais características do orçamento-programa são a integração, planejamento, quantificação de 

objetivos e fixação de metas; relações insumo-produto; alternativas programáticas; acompanhamento físico-

financeiro; avaliação de resultados e gerência por objetivos. ARAÚJO, Wilson. Administração financeira e 

orçamentária: para concursos. Rio de Janeiro: Armador, 2016, p. 21. 
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Observa-se, então, a remissão do problema ao Poder Executivo, garantindo o 

envolvimento e a participação dos Poderes. Era necessária a participação dele com a sua 

expertise para calcular o orçamento para atender as situações emergenciais e as medidas de 

longo prazo. Assim, houve a previsão específica dessas contingências na lei de orçamento 

nacional, que é um exemplo do envolvimento dos Poderes Executivo e Legislativo no exercício 

de suas competências. 

Desde já essa sentença dialógica já exercia pressão para desbloquear o aparato estatal 

e a burocracia paralisada pela falta de capacidade, vontade política, coordenação ou verba fiscal 

e orçamentária. Além disso, constatou problemas institucionais como a dispersão e 

sobreposição das responsabilidades, falta de coordenação entre órgãos públicos e falta de 

precisão das funções das entidades estatais. 

Assim, a sentença paradigmática foi capaz de impor a reestruturação do marco de 

modo a redefinir a maneira que a sociedade civil e a Administração Pública compreendem a 

realidade na sua percepção e tratamento do deslocamento forçado. Isso levou ao surgimento de 

uma legislação específica, que foi um esforço entre as instituições, especialmente os Poderes 

Executivo e Legislativo, quanto às dimensões da nova política ajustada.  

Essa legislação previu medidas de prevenção ao deslocamento forçado, assistência 

humanitária emergencial, retorno voluntário das populações e vítimas deslocadas, 

reassentamento da população e estabilidade socioeconômica. 

Foi possível notar que essa lei e uma série de decretos impulsionaram as políticas 

públicas de modo a criar um plano nacional de assistência e um fundo de assistência, bem como 

indicação da responsabilidade de cada instituição na promoção de políticas públicas. 

Dessa forma, a fase de diseño promoveu o “diálogo institucional sobre a melhor forma 

de resolver-se uma questão constitucional controvertida, em que cada “poder” contribuirá com 
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a sua específica capacidade institucional.”206 Afinal, “característico da Administração de infra-

estruturas é [...] o aparecimento de relações jurídicas multilaterais, tendo por sujeitos 

autoridades administrativas e todos os particulares envolvidos, os quais compreendem tanto os 

destinatários [...] como aqueles [...] afetados.”207 

Assim, a chamada fase de implementación, que era marcada pela ausência de 

programas especiais e específicos quanto ao problema, conseguiu ser superada pela edição da 

legislação precisa quanto às medidas práticas a serem implementadas e os resultados esperados.  

Foi fruto da reorganização dos poderes de coalisão, “fomentando uma postura de deferência 

judicial a escolhas financeiras feitas por órgãos democraticamente legitimados em um contexto 

de escassez de recursos, sem prejuízo do controle residual da proporcionalidade da decisão 

política”208. 

Na conhecida fase de seguimiento y evaluación, observou-se a falta de um sistema de 

informação e avaliação para detectar os erros na formulação das políticas públicas e os 

obstáculos na realização delas. Observou-se que “enquanto se mantiveram presentes os 

mecanismo de descumprimento explícito de decisões judiciais, o Estado de Direito esteve longe 

de se consolidar. [...] Luta pela afirmação do Estado de Direito, e deve-se buscar, atualmente, 

aprimorar os mecanismos de monitoramento da implementação das decisões judiciais pelos 

“demais” poderes e pela sociedade civil. Enfim, deve-se andar para a frente.”209 

Assim, a Corte Constitucional iniciou o processo de acompanhamento com a 

participação pública através de audiências públicas e canais de participação e deliberação 

democráticas. “O controle jurídico não tem condições de substituir o controle social”210, nem 

                                                           
206 BRANDÃO, op. cit., 2012, p. 286. 
207 SILVA, op. cit., p. 143. 
208 BRANDÃO, op. cit., 2012, p. 241. 
209 Ibid, p. 282. 
210 BARCELLOS, Ana Paula de.  Acesso à informação: os princípios da Lei nº 12.527/2011. Quaestio Juris, v. 8, 

n. 3, 2015. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/18818> 

Acesso em: 11 set. 2016. 
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deve ter essa pretensão. As audiências públicas foram um mecanismo de prestação de contas 

para o governo (accountability vertical211) e um espaço para o debate sobre os resultados das 

políticas públicas à luz da sentença T-025/2004 e seus autos de seguimiento.212 Participaram 

delas os magistrados da Corte Constitucional, ministros do governo, organizações não 

governamentais (ONGs), representantes de organizações internacionais, líderes de 

organizações, população em geral e meios de comunicação. 

Essas audiências públicas e as sessões técnicas modificaram alguns procedimentos 

judiciais na formulação e execução das políticas públicas de forma a torná-las mais 

participativas e horizontais. Foram notados alguns efeitos, tais como: a abertura a um grupo 

mais amplo de sujeitos e interessados com uma clara metodologia de trabalho e intercâmbio de 

documentos técnicos; o aumento da publicidade e transparência no processo de superação do 

deslocamento forçado; o fomento do diálogo entre os sujeitos, que antes da sentença 

trabalhavam de forma descoordenada, na construção de um mecanismo cumulativo que garante 

o futuro cumprimento da sentença dialógica; e a discussão pública de soluções alternativas ao 

complexo problema de deslocamento forçado. 

Durante a realização dessas audiências públicas, foram criados indicadores e dados de 

medição do progresso das políticas públicas e o impacto das políticas de assistência, bem como 

a observação da efetividade dos direitos fundamentais. “Importante será a descrição – objetiva 

e tangível – dos serviços que se planeja prestar e, igualmente, do resultado pretendido com a 

prestação de tais serviços.”213 Portanto, “a fixação de metas é uma exigência elementar de 

                                                           
211 Accountability vertical (também chamada de accountability política ou accountability democrática) diz respeito 

ao controle político realizado pelos cidadãos.” OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Governança, governabilidade e 

accountability: Qualidade na Administração Pública. Disponível em: 

<https://moodle.unipampa.edu.br/pluginfile.php/128358/mod_resource/content/1/governa%C3%A7a_governabil

idade_accountability_qualidade_na_adm_p%C3%BAblica.pdf > Acesso em: 02 ago. 2016. 
212  GARAVITO, op. cit., 2015, p. 145. 
213 BARCELLOS, Ana Paula de.  Acesso à informação: os princípios da Lei nº 12.527/2011. Quaestio Juris, v. 8, 

n. 3, 2015. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/18818> 

Acesso em: 11 set. 2016. 



57 
 

qualquer processo administrativo. E o controle do atingimento de metas vem a ser um corolário 

natural da sua própria fixação.”214 

Assim, o desenvolvimento dessas estatísticas foi público, deliberativo e experimental 

de modo a notar a satisfação dos direitos socioeconômicos. Esses indicadores de resultados 

foram divididos em três espécies: gozo efetivo dos direitos, complementares (valoração dos 

avanços nas políticas públicas) e de setores associados215 (ações na sua oferta territorial 

seccional e suas particularidades). 

Em razão desse último indicador, a Corte Constitucional percebeu que precisava dar 

um enfoque diferenciado a alguns grupos particularmente vulneráveis216 e, por isso, prolatou 

decisões e ordens específicas para mulheres, crianças, pessoas deficientes, afrocolombianos e 

povos indígenas. Posteriormente, foi editada a Lei das Vítimas, demonstrando a participação e 

a adesão do Poder Legislativo às políticas públicas. 

Como a dignidade humana é poliédrica217, a efetividade dos direitos sociais impõe a 

superação do caráter multifacetado218 da desigualdade por políticas públicas específicas e 

sensíveis às particularidades dos grupos ameaçados. 

                                                           
214 Idem, Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: o controle político-

social e o controle jurídico no espaço democrático. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.) 

Direitos fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 

121. 
215 “Los indicadores sectoriales asociados son instrumentos de medición que revelan información sobre los 

resultados obtenidos por cada entidad em referencia a las acciones contempladas como parte de su oferta 

sectorial.” Tradução livre: os indicadores setoriais são instrumentos de medição que revelam informação sobre os 

resultados obtidos por cada entidade em referência às ações contempladas como parte de sua oferta setorial.  

GARAVITO, op. cit, 2015, p. 126. 
216 Como humanos, todos são vulneráveis se atingidos em seu complexo psicofísico. “Mas nem todos serão 

atingidos do mesmo modo, ainda que se encontrem em situações idênticas, em razão de circunstâncias pessoais, 

que agravam [...] Embora em princípio iguais, os humanos se revelam diferentes no que respeita à vulnerabilidade.” 

KONDER, Carlos Nelson. Vulnerabilidade patrimonial e vulnerabilidade existencial: por um sistema 

diferenciador. Revista de Direito do Consumidor. vol. 99/2015. Mai - Jun / 2015. p. 104. Disponível em: 

<http://ckonder.blogspot.com.br/2012/12/direito-do-consumidor-consumo.html> Acesso em: 13 jun. 2016. 
217 PEREIRA, op. cit., p. 2093.  
218 “A ideologia dos direitos concebe liberdade, igualdade, dignidade e democracia como forças que atuam em 

sinergia, razão por que os esquemas e divisões tradicionais já não funcionam como no passado.” Ibid., p. 2082 e 

2094.  
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Assim, o Estado de Coisas Inconstitucional obriga que o Estado internalize a eficiência 

na organização e implementação de políticas públicas, sob pena de discricionariedade na 

prestação de serviços públicos essenciais e a socialização dos prejuízos.  

 

 

2.4.2 O procedimento judicial na sentença T- 760 de 2008 quanto ao direito à saúde 

 

 

A sentença T- 760 de 2008219 não declarou expressamente o Estado de Coisas 

Inconstitucional quanto a falência do sistema de saúde colombiano. No entanto, a Corte 

Constitucional adotou o ativismo judicial dialógico com as mesmas características da sentença 

T-025/2004, inclusive a prorrogação do exercício da jurisdição e monitoramento da situação 

com os autos de seguimiento.  

Na sentença T-760/2008 referente ao direito à saúde, a Corte Constitucional adotou de 

maneira mais explícita uma interpretação firme e diretamente exigível ao direito à saúde pelo 

ativismo judicial. Assim, estabeleceu um enfoque mais procedimental e dialógico para indicar 

prazos rigorosos e ordens de resultado para a proteção de direitos básicos em curto prazo. 

Consequentemente, a maioria das decisões em fase de acompanhamento estava 

orientada220 para requerer ao governo a formulação de um plano de contingência para tratar da 

quebra iminente do sistema de saúde, estabelecer um mecanismo de supervisão eficiente aos 

prestadores de serviços públicos, garantir a estabilidade do fluxo dos recursos financeiros para 

o sistema de saúde, permitir a transparência com a criação e difusão de cartas de direitos e 

deveres dos pacientes, buscar a promoção progressiva e gradativa da saúde até alcançar um 

                                                           
219COLÔMBIA. Corte Constitucional Colombiana. Sentença T-760/2008. Disponível em: 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-760-08.htm> Acesso em: 15 jun 2016. 
220 GARAVITO, op. cit., 2015, p. 217 e 218 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-760-08.htm
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sistema universal de saúde e desenvolver indicadores para a supervisão periódica do 

cumprimento das ordens da Corte Constitucional. 

A sentença estrutural quanto ao direito à saúde teve grande repercussão221, forte 

impacto nas políticas públicas e excelentes resultados em comparação aos outros litígios 

estruturais. 

 

2.5 Efeitos do ativismo judicial dialógico 

 

 

Através de um profundo trabalho interdisciplinar, observação sociológica e 

investigação empírica dos resultados do ativismo judicial dialógico da sentença T-025/2004 

que trata do deslocamento forçado por mais de dez anos, o autor César Rodríguez Garavito 

enumerou alguns efeitos dessa construção jurisprudencial em razão da 

multidimensionalidade222 característica das sentenças estruturais e decisões ativistas: 

 

2.5.1 Efeito desbloqueador 

 

 

A sentença dialógica foi capaz de romper a inércia institucional e provocar a ação do 

Poder Executivo e do Legislativo, sendo, assim, um efeito material direto. Além disso, 

promoveu a coordenação entre os organismos para implementar as novas políticas públicas. 

Consequentemente, os líderes conseguiram mobilizar os órgãos estatais para aprovar mais 

                                                           
221 Ibid., p. 218. 
222 “As decisões ativistas apresentam diferentes dimensões e não apenas forma única de manifestação, o que 

significa que o ativismo judicial consiste em práticas decisórias multifacetadas e, portanto, insuscetíveis de redução 

a critérios singulares de identificação.” CAMPOS, op. cit., 2016, p. 222. 
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recursos públicos para a realização dos programas.223 Também estabeleceu metas de curto, 

médio e longo prazo para a realização de políticas públicas e garantia dos direitos 

constitucionais. 

Nesse sentido, a doutrina contemporânea já indica a tendência do Supremo Tribunal 

Federal para adotar a implementação dos diálogos institucionais no aprimoramento dos arranjos 

institucionais: 

A tese dos diálogos institucionais atravessou os muros das universidades e passou a 

ser efetivamente utilizada em decisões de Cortes Constitucionais. [...] A Corte [..] 

apenas decide que outros poderes podem primeiro apresentar remédios para corrigir a 

violação Constitucional. Caso essa oportunidade ofertada pelo Judiciário não seja 

utilizada, a declaração de inconstitucionalidade toma lugar e afasta a lei do 

ordenamento jurídico. A postura dialógica ou preventiva, que garante a oportunidade 

para a manifestação do Legislativo, também foi encampada no Brasil pelo Supremo 

Tribunal Federal. [...] Certos Ministros [...] [buscam] a promoção da conversa 

institucional, pode-se dizer que os diálogos ocupam um espaço de uma meta a ser 

buscada para o aprimoramento dos arranjos institucionais - (second look cases). [...] 

Envolve a colaboração de outros agentes políticos para além do Judiciário. A aposta 

da teoria que com a agregação de conhecimentos advindos de diferentes fontes, a 

dificuldade contramajoritária seria atenuada, pois, os outros Poderes e o próprio povo 

seriam partícipe na construção do significado constitucional. O diálogo seria uma 

garantia de que os ramos do Poder que precisam periodicamente prestar contas de suas 

atividades para seus eleitores, respondam às decisões judiciais com as quais eles não 

concordam.224 

 

Dessa forma, cada um dos Poderes aprende com o aporte dos outros. Todos são 

participantes nas discussões constitucionais para o encontro do equilíbrio e do consenso na 

implementação da norma constitucional. Portanto, os Poderes, a Administração Pública e a 

sociedade civil são parceiros na construção dos sentidos constitucionais e das futuras mudanças 

sociais. Dessa maneira, nota-se o fomento no diálogo intrainstitucional e interinstitucional. 

 

 

2.5.2 Efeito de política pública 

                                                           
223 “De hecho, la sentencia hizo que el gobierno triplicara el presupuesto asignado a esos programas em 2004 

(...). El presupuesto nacional em 2014, aunque insuficiente, fue casi diez veces el de 2004.” Tradução livre: de 

fato, a sentença fez com que o governo triplicasse o orçamento assinalado a esses programas em 2004. O orçamento 

nacional em 2014, ainda que insuficiente, foi quase dez vezes maior que o de 2004. GARAVITO, op. cit, 2015, p. 

45. 
224 CLÈVE, Clèmerson Merlin. LORENZETTO, Bruno Meneses. Diálogos institucionais: estrutura e legitimidade. 

Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 2, n. 3, set./dez. 2015, p. 192, 193 e 197. Disponível em: 

<http://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/44534/27218> Acesso em: 19 jun. 2016. 
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A sentença do caso dos deslocamentos forçados foi capaz de implementar, financiar e 

supervisionar os programas sociais orientados por ela. Um ano depois da sua prolação, em 2005, 

a primeira resposta direta do governo em relação às políticas públicas sugeridas foi a aprovação 

do Plano Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia 

(Pnaipd).225 

Observa-se que a experiência colombiana demonstrou o respeito às seguintes diretrizes 

na formulação de políticas públicas:  

(i) a Constituição estabelece como um de seus fins essenciais a garantia e a promoção 

dos direitos fundamentais; (ii) as políticas públicas constituem o meio pelo qual os 

fins constitucionais podem ser realizados de forma sistemática e abrangente; (iii) as 

políticas públicas envolvem gasto de dinheiros público; (iv) os recursos são limitados 

e é preciso fazer escolhas; logo, em certa medida, (v) a Constituição vincula as 

escolhas em matéria de políticas públicas e o gasto dos recursos públicos226 

 

Assim, a definição do conjunto de gastos do Estado e seus esforços apontam a medida 

da realização dos fins constitucionais.  

 

2.5.3 Efeito socioeconômico 

 

 

A falta de dados estatísticos confiáveis era uma das características dos fracassos 

sistêmicos da política pública, o que foi superado na fase de seguimiento pela revitalização de 

parte do aparato estatal. 

Como a sentença teve forte impacto popular, o discurso da população e dos próprios 

jornais está composta de vários termos técnicos jurídicos, tais como tutela, autos e audiência.227 

                                                           
225 GARAVITO, op. cit, 2015, p. 45. 
226 BARCELLOS, op. cit, 2013, p. 106. 
227 GARAVITO, op. cit., 2015, p. 47. 
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Isso demonstra o interesse popular e a maior conscientização dos problemas, inclusive pela 

cobertura jornalística. 

 

2.5.4 Efeito simbólico 

  

 

A consciência da falha estrutural e a iniciativa de superação do estado de coisas precisa 

sofrer uma apropriação popular. Assim, é necessária a difusão no comprometimento na 

transformação da realidade inconstitucional e do empoderamento da população. Isso significa 

que as pessoas comuns devem sentir que a Constituição é a “sua” Constituição e que será vista 

como “nossa” quando finalmente for enxergada como produto dos esforços do povo. 

Inicia-se, então, um processo cultural e simbólico de apropriação e aplicação da 

Constituição. A living Constitution228 oxigena a cultura jurídica e política de forma a permitir 

a sua renovação e atualização.229 

 

2.5.5 Efeito de reestruturação do marco 

 

 

A sentença T-025 de 2004 foi capaz de redefinir a maneira que a sociedade colombiana 

compreendia o fenômeno do deslocamento forçado. Assim, alterou a percepção e tratamento 

em relação às violações de direitos humanos. Antes, o tema era tratado como a consequência 

direta do conflito armado. Depois da sentença, passou a ser entendida como uma crise 

humanitária que demandava ações imediatas para a proteção das vítimas. 

                                                           
228 ACKERMAN, Bruce. The Living Constitution. Harvard Law Review, v. 120, maio 2007. Disponível em: 

<http://harvardlawreview.org/2007/05/the-living-constitution/> Acesso em: 11 set. 2016. 
229 GOMES, op. cit, p. 48 e 49 e 165. 
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Portanto, a sentença dialógica foi apta a conferir visibilidade ao tema e urgência à 

assistência humanitária, tendo maior cobertura dos meios de comunicação.230 

 

2.5.6 Efeito participativo 

 

 

A realização de audiências públicas e elaboração de petições periódicas de informação 

permitem que o processo de acompanhamento seja aberto a toda Administração Pública e à 

sociedade civil, garantindo a legalidade, moralidade, transparência e publicidade dos atos.  

Indiretamente, fomentou a formação de organizações e coalisões da sociedade civil 

para a participação no processo de acompanhamento, como a Comissión de Seguimiento a la 

Política Pública sobre el Desplazamiento Forçado e a Dejusticia (Centro de Estudios de 

Derecho, Justicia y Sociedad). 

Diante de situações de inércia governamental, o Judiciário seria o único Poder com 

independência funcional e apto a promover a pressão para superar o bloqueio institucional e o 

fracasso das políticas públicas.  

Assim, o “constitucionalismo popular mediado” pela Corte permite que mecanismos 

de controle popular através da opinião pública discutam a efetividade das decisões 

implementadas em uma rede de diálogos e pressões populares.231 Consequentemente, aprimora 

o caráter deliberativo da solução dos conflitos constitucionais.232 

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso sensivelmente analisou 

a realidade brasileira e indicou algumas razões para a independência e o protagonismo judicial 

na implementação de alguns programas e políticas públicas: 

                                                           
230 GARAVITO, op. cit, 2015, p. 171 a 182. 
231 GOMES, op. cit., 2016, p. 46. 
232 BRANDÃO, op. cit, 2012, p. 260. 
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[...]O Legislativo nem sempre expressa o sentimento da maioria. Além do [...] déficit 

democrático resultante das falhas do sistema eleitoral e partidário, é possível apontar 

algumas outras. Em primeiro lugar, minorias parlamentares podem funcionar como 

veto players, obstruindo o processamento da vontade da própria maioria parlamentar. 

Em outros casos, o autointeresse da Casa legislativa leva-a a decisões que frustram o 

sentimento popular. Além disso, parlamentos em todo o mundo estão sujeitos à 

captura eventual por interesses especiais, eufemismo que identifica o atendimento a 

interesses de certos agentes influentes. [...] 

Judiciário, em certos contextos, seja melhor intérprete do sentimento majoritário. 

Inúmeras razões: [...] Juízes são recrutados, na primeira instância, mediante concurso 

público. Isso significa que pessoas vindas de diferentes origens sociais, [...] [o que] 

produziu, ao longo dos anos, drástico efeito democratizador do Judiciário. Por outro 

lado, o acesso a uma vaga no Congresso envolve um custo financeiro elevado, que 

obriga o candidato, com frequência, a buscar financiamentos e parcerias com 

diferentes atores econômicos e empresariais. [...] 

Em primeiro lugar, juízes possuem a garantia da vitaliciedade. Como consequência, 

não estão sujeitos às circunstâncias de curto prazo da política eleitoral, nem tampouco, 

ao menos em princípio, a tentações populistas. Uma segunda razão é que os órgãos 

judiciais somente podem atuar por iniciativa das partes: ações judiciais não se 

instauram de ofício. [...] Ademais, juízes e tribunais não podem julgar além do que foi 

pedido e têm o dever de ouvir todos os interessados. [...] A ordem jurídica impõe ao 

juiz de qualquer grau o dever de apresentar razões, isto é, os fundamentos e 

argumentos do seu raciocínio e convencimento.233 

 

Assim, o ativismo judicial dialógico é capaz de aprofundar a legitimidade democrática 

dos regimes constitucionais comprometidos com o mínimo existencial e a proteção dos direitos 

fundamentais, pois permite a colaboração entre os diferentes níveis de poder para promover a 

deliberação democrática das questões públicas. 

Assim, estabelece mecanismos de prestação de contas horizontais com a criação de 

sistemas de responsabilidades e controle entre as entidades estatais. 

Nesse sentido, César Rodríguez Garavito observa: 

las sentencias estructurales pueden fomentar y profundizar, em lugar de inhibir, la 

deliberación democrática y la responsabilidad pública de las autoridades, al 

estimular mecanismos participativos posteriores a la sentencia que faciliten um 

involucramiento continuado de los actores y allanen la rendición de cuentas pública 

efectiva234  

 

A própria população e seus líderes regionais conseguiram perceber que o ativismo 

judicial dialógico conseguiu criar um cenário de diálogo e de construção democrática para a 

                                                           
233 BARROSO, op. cit, 2015 p. 39 e 40. 
234 Tradução livre: as sentenças estruturais podem fomentar e aprofundar, em lugar de inibir, a deliberação 

democrática e a responsabilidade pública das autoridades ao estimular mecanismos participativos posteriores a 

sentença que facilitem um envolvimento continuado dos atores e preparem a prestação de contas pública e efetiva. 

GARAVITO, op. cit, 2015, p. 143. 
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formação e execução de políticas públicas para as vítimas.235 As sentenças dialógicas têm 

grande repercussão popular, porque tratam de obstáculos práticos fundamentais à concretização 

das políticas públicas, tais como a resistência política e a incapacidade institucional. 

Ao longo do processo de acompanhamento da sentença dialógica, nota-se que a 

dispersão do poder decisório com um maior número de agentes sociais através das deliberações 

em audiências públicas ajuda a superar a burocracia e a resistência política. O principal efeito 

do envolvimento direto dos agentes públicos é que eles se transformem em uma fonte de 

contrapoder frente ao status quo. Assim, poderiam ser formadas coalisões políticas de apoio 

aos tribunais. Além disso, a cobertura da crise humanitária pelos meios de comunicação pode 

ampliar os efeitos materiais e simbólicos.236 

 

2.6 A consagração do direito constitucional dúctil na operacionalidade do Estado de 

Coisas Inconstitucional 

 

 

Diante do novo paradigma do neoconstitucionalismo, tradicionais institutos jurídicos 

devem sofrer uma releitura à luz do Estado Constitucional. A noção de “direito dúctil”, de 

Gustavo Zagrebelsky237, demonstra a posição construtivista da ““ductilidade” constitucional, 

ou de uma concepção dogmática fluida, assentada em um pluralismo intrínseco, que exerceria 

o papel de único metavalor absoluto do sistema jurídico.”.238 Por isso, os novos conceitos são 

                                                           
235 Ibid., p. 148. 
236 Ibid., p. 225. 
237 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho dúctil. Madrid: Editorial Trotta, 2. ed., 1997. 

Disponível em:<http://documents.tips/download/link/155026921-el-derecho-ductil-gustavo-zagrebelsky-pdf-

libre> Acesso em 20 jun 2016. 
238 CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende. O direito dúctil de Gustavo Zagrebelsky: flexibilidade exegética 

ou misticismo judiciário? Revista Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região, Belo Horizonte, 33 (63), 

jan./jun.2001, p. 92. Disponível em: 

<https://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/73031/2001_junior_jose_direito_ductil.pdf?sequence=

1> Acesso em: 19 jun 2016. 
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adaptados ao constitucionalismo do século XXI de forma a incorporar a nova roupagem voltada 

para a persecução dos valores e fins constitucionais. 

Dessa forma, toda a base da dogmática constitucional será analisada de forma a sustentar 

o novo paradigma do neoconstitucionalismo. Logo, os pressupostos conceituais são trabalhados 

e construídos. Nunca poderiam ser impostos, sob pena da ruína de sua ideia central. Assim, “o 

que é verdadeiramente fundamental, pelo mero fato de sê-lo, nunca pode ser posto, mas sim 

sempre pressuposto”239. 

A doutrina contemporânea brasileira compreende que todo o ordenamento jurídico é 

afetado por essa “recondutibilidade” na medida em que toda regra se baseia em um princípio 

superior e eles se retroalimentam. Portanto, a releitura do princípio importa na incorporação 

sintática ou semântica no sentido da regra. Essa relação de vinculação por fundamentação 

garante que o novo significado normativo se espalhe pelo ordenamento jurídico de modo a 

impregnar todos os institutos jurídicos existentes.240 

Assim, a releitura desses princípios universais se caracteriza pela capacidade de oferecer 

respostas adequadas às demandas de cada época. Precisamente, é a capacidade da ciência 

constitucional de buscar e encontrar essas respostas na Constituição Pluralista. 

No constitucionalismo pluralista, quando a lei expressa as possíveis combinações entre 

os princípios, a justiça não se reduz a mera aplicação direta da lei. Assim, a tendência material 

do Estado Constitucional é a convocação não só para o impedimento, mas também para a 

promoção da liberdade e da justiça em um chamado de otimização241 dos direitos fundamentais. 

“Os juízes são, simplesmente, os guardiões da complexidade estrutural do direito, no marco da 

                                                           
239 ZAGREBELSKY, op. cit., p. 9.  
240 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 16. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2015, p. 173. 
241 “[...] deveres de otimização aplicáveis em vários graus segundo as possibilidades normativas e fáticas: 

normativas, porque a aplicação dos princípios depende dos princípios e regras que a eles se contrapõem; fáticas, 

porque o conteúdo dos princípios como normas de conduta só pode ser determinado quando diante dos fatos.” 

Ibid., p. 58. 
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necessária e dúctil coexistência entre lei, direitos e justiça.”242 Na constitucionalização dos 

direitos, se reconhece a ideia de separação entre a lei e o direito para a busca dos ideais de 

liberdade e justiça como formas reguladoras da unidade, coerência e plenitude do atual 

ordenamento.  

Diante do caráter funcional do direito, o legislador deve se conformar que as leis sejam 

tratadas “como parte do direito, e não como todo o direito.”243 Em alguns litígios, é possível a 

prolação de sentenças-lei que seria a produção normativa específica para uma lide complexa e 

determinada. 

Em razão da ductilidade constitucional, o Estado de Coisas Inconstitucional pretende 

promover a operacionalidade do sistema constitucional na persecução dos valores e fins 

constitucionais, especialmente na garantia dos direitos fundamentais. Trata-se de um novo 

conceito central que possa ““fazer a ponte” entre as velhas e as novas realidades jurídico-

administrativas, compreendendo e unificando todos os domínios de atuação da Administração 

Pública, e esse conceito”244 só poderia estar baseado nas relações jurídicas multilaterais. 

Por isso, será realizada a releitura dos pressupostos da teoria de Montesquieu245 no 

postulado246 da Separação de Poderes e no postulado da legitimidade democrática nas decisões 

políticas. Serão enfrentadas as críticas em relação à capacidade institucional de um novo arranjo 

                                                           
242 CHAVES JÚNIOR, op. cit., p. 95.. 
243 Ibid.., p. 95. 
244 SILVA, op. cit., p. 120. 
245 MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondatt. O espírito das leis. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

Disponível em: 

<http://www.escolapresidentevargas.com.br/base/www/escolapresidentevargas.com.br/media/attachments/331/3

31/539ef6ac8641be2d6b331d74d2ecf96bc0ab67efa1c59_montesquieu.-o-espirito-das-leis.pdf> Acesso em: 01 

out. 2016. 
246 Postulados “são normas imediatamente metódicas que instituem os critérios de aplicação de outras normas 

situadas no plano do objeto da aplicação [...], isto é, como metanormas, [...] normas de segundo grau, [...] 

sobreprincípios do Estado de Direito. [...] 

Os postulados são normas que orientam a aplicação de outras. [...]São frontalmente dirigidos ao intérprete e ao 

aplicador do Direito. [...] Se situam num metanível, orientam a aplicação dos princípios e das regras sem 

conflituosidade necessária com outras normas. [...] 

Estruturam a aplicação de outras normas com rígida racionalidade, [...] fornecem critérios bastante precisos para 

a aplicação do Direito.” ÁVILA, op. cit, p. 164. 
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político dialógico e os possíveis efeitos sistêmicos de um novo paradigma na implementação 

de políticas públicas. 

  

2.7 O ataque e contra-ataque: o Estado de Coisas Inconstitucional em questão 

 

 

As críticas247 dirigidas à técnica constitucional do Estado de Coisas Inconstitucional 

como instrumento do pragmatismo jurídico são variadas, e vão desde aspectos ideológico e 

filosófico-político até observações técnicas248. Além de prestar esclarecimentos sobre essa 

técnica e apontar as ponderações principiológicas cabíveis, optou-se por selecionar as críticas 

mais frequentes. 

As críticas são as seguintes: (i) o Estado de Coisas Inconstitucional violaria o 

postulado clássico da Separação de Poderes; (ii) o Estado de Coisas Inconstitucional careceria 

de legitimidade democrática e de capacidade institucional; (iii) estimularia uma amplíssima 

discricionariedade judiciária, riscos de subjetivismo e arbítrio judicial.249 

 

2.7.1 Violação do postulado clássico da Separação de Poderes versus Construção 

coordenada das funções estatais 

  

 

                                                           
247 STRECK, Lenio Luiz. Estado de Coisas Inconstitucional é uma nova forma de ativismo. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2015-out-24/observatorio-constitucional-estado-coisas-inconstitucional-forma-

ativismo> Acesso em: 22 set. 2016. 
248 GIORGI, Raffaele de; FARIA, José Eduardo e CAMPILONGO, Celso. Estado de Coisas Inconstitucional 

Disponível em: <http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,estado-de-coisas-inconstitucional,10000000043> 

Acesso em: 17 nov. 2016. 
249 MENDONÇA, op. cit., p. 68. 
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A crítica sustenta que a cláusula-pétrea da independência e autonomia dos órgãos pela 

Separação de Poderes da CRFB/88, art. 60, parágrafo 4º, inciso III, de acordo com a teoria 

clássica de Montesquieu, não permitiria que o Poder Judiciário interferisse nas atividades dos 

Poderes Executivo e Legislativo, sob pena de violação do sistema de freios e contrapesos. Alega 

que a Constituição já oferece outros instrumentos processuais para a omissão estatal, tais como 

a intervenção federal, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de 

segurança. 

 É importante reconhecer que a teoria da tripartição dos Poderes250, exposta por 

Montesquieu251, foi abrandada em diversos países, inclusive no Brasil. Por razões sociais e 

histórias, as Constituições passaram a permitir a maior interpenetração entre os Poderes para 

evitar a concentração de poder em um único centro e proteger as liberdades fundamentais. 

Assim, cada órgão estatal exerce as funções típicas que são predominantes, inerentes e ínsitas 

à sua natureza, além de funções atípicas (de natureza típica dos outros dois órgãos). “A divisão 

funcional ou orgânica do poder político é, na realidade, a distribuição de determinadas funções 

estatais a diferentes órgãos do Estado, de tal modo que cada função do Estado é atribuída, 

precípua [...] ao órgão estatal que nominalmente lhe corresponda.”252 

 Portanto, não há de se falar em violação da cláusula pétrea em razão da organização dos 

Poderes ter sido assegurada de acordo com o redimensionamento das funções do Estado253 pelo 

poder constituinte originário. Foi uma decisão política da constituinte permitir a organização 

                                                           
250 “Levar às últimas consequências objeções contra a intervenção das cortes [...] pode resultar em “direitos sem 

remédios”, o que é incompatível mesmo com a perspectiva tradicional de separação dos poderes.” CAMPOS, op. 

cit., 2016, p. 309. 
251 MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondatt. O espírito das leis. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

Disponível em: 

<http://www.escolapresidentevargas.com.br/base/www/escolapresidentevargas.com.br/media/attachments/331/3

31/539ef6ac8641be2d6b331d74d2ecf96bc0ab67efa1c59_montesquieu.-o-espirito-das-leis.pdf> Acesso em: 01 

out. 2016. 
252 MORAES, op. cit., 2012, p. 111. 
253 “Princípio da separação de poderes para se extrair, a partir da sua configuração atual, as novas formas de 

articulação entre a independência e a responsividade judicial em um contexto de expansão do poder político do 

Judiciário.” BRANDÃO, op. cit, 2012, p. 217. 
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do poder em funções estatais típicas e atípicas. Como o poder é uno e indivisível, apenas a 

manifestação estatal é expressa pelos órgãos em funções típicas e atípicas.254 

 Observa-se, então, um novo modelo de consensualidade e suplementariedade do Estado 

em que a organização política é convertida em um instrumento de condução e controle pela 

própria sociedade. Isso significa “desafiar concepções ortodoxas de separação de poderes que 

colocam a autoridade como precedente aos direitos.”255 Por isso, o tribunal não deve se abster 

de interferir em situações excepcionais em razão de objeções dogmáticas destoadas do 

funcionamento real dos poderes políticos e das instituições. Porém, deve escolher o caminho 

do diálogo institucional e do compartilhamento de autoridade e ações. 

À luz do neoconstitucionalismo, busca-se reequilibrar a relação entre a Administração 

Pública e o cidadão com a consequente reestruturação da legislação, administração e 

jurisdição.256  

 Em razão da reformulação das funções estatais, o tradicional limite dos freios e 

contrapesos passou a ser substituído pelo novo modelo de meios recíprocos de controle 

interorgânico. Se há a sobreposição das atividades do Estado, consolida-se o regime de 

colaboração de poderes.257 

 Nesse contexto, é plenamente reconhecida, em exercício atípico, a “autocriação 

processual da justiça constitucional [...] para suprir deficiências ou inexistência [...] da lei 

processual constitucional”258 quando, na realidade, não são garantidos os direitos fundamentais. 

 Atualmente, constata-se a ineficácia dos instrumentos tradicionais na tutela coletiva das 

violações massivas e contínuas aos direitos fundamentais. “Admitir que essa omissão reiterada, 

                                                           
254 LENZA, op. cit., p. 481 a 484. 
255 CAMPOS, op. cit., 2016, p. 194. 
256 MORAES, op. cit., 2012, p. 111. 
257 Ibid., p. 111. 
258 Ibid., p. 166. 
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persistente e inconstitucional dos poderes políticos seja imune à intervenção judicial significa, 

justamente, essa concentração de poderes.”259 

Por isso, surgiu o Estado de Coisas Inconstitucional, como autocriação processual da 

justiça constitucional, para superar a inconstitucionalidade fática através da aplicação da teoria 

da construção coordenada.260  

 

2.7.2 Ilegitimidade democrática e incapacidade institucional versus democracia 

deliberativa 

 

 

A crítica aponta que o estado de coisas inconstitucional seria uma ameaça à 

democracia e violação do sistema político.261 

Por isso, é importante ressaltar que as democracias contemporâneas se articulam nos 

pilares do autogoverno do povo e dos direitos fundamentais.262 No neoconstitucionalismo, a 

democracia busca assegurar o direito de participação igual dos cidadãos nas decisões relevantes 

de uma comunidade pela razão pública. Resta intrínseca a igualdade na participação política 

como forma de legitimação da deliberação justa, aberta, livre e eficiente.263 

Por outro lado, a garantia dos direitos fundamentais e do mínimo existencial permite a 

liberdade e a autodeterminação dos cidadãos para a participação na vida política do seu país. 

Dessa maneira, marginalização de grupos sociais vulneráveis e a violação de seus direitos 

                                                           
259 CAMPOS, op. cit., 2016, p. 308. 
260 BRANDÃO, op. cit, 2012, p. 275. 
261 GIORGI, Raffaele de; FARIA, José Eduardo e CAMPILONGO, Celso. Estado de Coisas Inconstitucional 

Disponível em: <http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,estado-de-coisas-inconstitucional,10000000043> 

Acesso em: 17 nov. 2016. 
262 BRANDÃO, op. cit, 2012, p. 211. 
263 DAHL, Robert. On Democracy. Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/137052339/Dahl-On-Democracy> 

Acesso em: 17 nov. 2017. 
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fundamentais fragilizam a sua participação equânime na sociedade, razão pela qual se faz 

necessário o exercício contramajoritário da jurisdição constitucional. 

Diante dos problemas policêntricos, a população busca a possibilidade efetiva de se 

deliberar amplamente sobre razões públicas nas questões controvertidas de modo a consolidar 

a democracia deliberativa. Além do processo de escolha dos representantes na democracia 

representativa264, há a vontade popular de fortalecer a democracia deliberativa, entendida como: 

 a associação permanente de membros que se reconhecem como mutuamente capazes 

de argumentar e decidir os novos rumos coletivos a partir de uma troca de razões e, 

que escolhem agir por meio de deliberações públicas, tomadas dentro de instituições 

que expressem claramente seu caráter deliberativo, reservando espaço às preferências 

pessoais.265 

 

Assim, o estágio avançado de omissão inconstitucional qualificada pela proteção 

deficiente de diretos fundamentais resultante de falhas estruturais decorrente da inércia da 

Administração Pública e de bloqueios políticos e institucionais generalizados exige uma postura 

mais ativista da Corte Constitucional no exercício contramajoritário. 

Diante da densidade e profundidade desse direito violado, surge o dever estatal de 

superá-lo com o remédio constitucional adequado e proporcional. O neoconstitucionalismo 

oferece a teoria dos diálogos institucionais para efetivar a democracia deliberativa entre os 

atores políticos e a sociedade.266 

No Estado de Coisas Inconstitucional, a Corte Constitucional, pela sua imparcialidade 

como guardiã da Constituição, permanece como coordenadora da rede de direitos, deveres e 

responsabilidades constitucionais. Ela concretiza, na sentença estrutural, a caracterização do 

estado de coisas inconstitucional e a sua consequente necessidade de atuação conjunta dos três 

poderes, as instituições estatais, a Administração Pública e toda a sociedade civil no combate 

às falhas estruturais. “Ao formular ordens flexíveis, [...] busca o equilíbrio entre fazer valer 

                                                           
264 Na democracia representativa, “o poder é exercido apenas indiretamente pelos membros da sociedade e 

diretamente pelos representantes políticos eleitos.” CAMPOS, op. cit, 2016, p. 302. 
265 MENDONÇA, op. cit, 2014, p. 127. 
266 CAMPOS, op. cit, 2016, p. 226 a 245. 
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direitos constitucionais e respeitar o papel político e a capacidade institucional do Legislativo 

e do Executivo.”267 Assim, a capacidade institucional, antes bloqueada, se transforma em ação 

estatal. 

Os autos do Estado de Coisas Inconstitucional corporificam o processo dialógico e o 

próprio equilíbrio fundamental entre o constitucionalismo e a democracia. Afinal, o estado de 

coisas inconstitucional é um ativismo estrutural dialógico baseado na democracia participativa. 

O ativismo judicial só poderia ser considerado aprioristicamente ilegítimo na 

dimensão antidialógica com apenas a supremacia judicial.268 

 

2.7.3 Discricionariedade judicial versus aplicação dos pressupostos característicos do 

Estado de Coisas Inconstitucional 

 

 

A terceira crítica aponta a amplíssima discricionariedade ao Judiciário que é alegada 

como ilegítima tanto no aspecto técnico-constitucional quanto no filosófico-político. Seria 

prejudicial pelo rompimento da previsibilidade269 ínsita ao Estado de Democrático de Direito e 

também da ideia-força da separação das funções estatais270 de modo a gerar uma ditadura dos 

juízes: 

A doutrina contemporânea que trata do Estado de Coisas Inconstitucional esclarece 

que a técnica de jurisdição constitucional respeita a distribuição constitucional das 

competências entre os poderes constituídos. 

                                                           
267 Ibid., p. 251. 
268 Ibid., p. 244. 
269 “Temo que, com o tempo, a simples evocação do ECI seja motivo para que se reconheça qualquer tipo de 

demanda por inconstitucionalidade ao Judiciário.” STRECK, Lenio Luiz. Estado de Coisas Inconstitucional é uma 

nova forma de ativismo. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-out-24/observatorio-constitucional-

estado-coisas-inconstitucional-forma-ativismo> Acesso em: 22 set. 2016. 
270 MENDONÇA, op. cit., p. 68. 
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Excepcionalmente271, só poderia ser empregado o método após a constatação e 

declaração dos rigorosos pressupostos característicos do Estado de Coisas Inconstitucional pela 

Corte em controle de constitucionalidade adequadamente fundamentado. Diante da falha 

estrutural, a Corte apenas chama os entes para o diálogo na busca de soluções consensuais. 

Cada autoridade deve se esforçar, conforme a sua capacidade institucional, para superar o 

estado de coisas inconstitucional.  

Assim, observa-se “o controle de constitucionalidade [...] como instrumento 

catalizador de um diálogo entre as instituições políticas sobre a melhor forma de harmonizar as 

liberdades individuais e os interesses da coletividade.”272 Logo, a prática dos diálogos 

institucionais serve para legitimar o ativismo judicial ao diferenciá-lo da afirmação de 

supremacia judicial.273 

Dessa forma, verifica-se que há uma série de restrições materiais e institucionais por 

aplicação direta da Constituição que limitam o Poder Judiciário.  

É importante esclarecer que não há uma violação ao direito legislado. No entanto, as 

regras legais podem sofrer a defeasibility274 ou derrotabilidade275 ou superabilidade276, ou seja, 

poderiam ser afastadas em razão da existência de um fato ou circunstância fática com ela 

incompatível através da ponderação de princípios constitucionais.  

Portanto, atualmente, se reconhece a necessidade de compatibilidade entre as garantias 

constitucionais e a realidade fática. Por isso, permite-se a interpretação conforme a Constituição 

                                                           
271 “Nota essencial da excepcionalidade do ECI.” CAMPOS, op. cit, 2016, p. 293 
272 BRANDÃO, op. cit, 2012, p. 273. 
273 CAMPOS, op.cit., 2016, p. 245. 
274 HART, H. L. A. The Ascription of Responsibility and Rights. Disponível em: 

<http://www.umiacs.umd.edu/~horty/courses/readings/hart-1948-ascription.pdf > Acesso em: 12 set. 2016. 
275 “O conceito de derrotabilidade reside na possibilidade de que a consequência da norma jurídica venha a ser 

derrotada, afastada, não-aplicada, em razão da existência de um fato, interpretação ou circunstância com ela 

incompatível.” VASCONCELLOS, Fernando Andreoni. O Conceito de Derrotabilidade Normativa. Disponível 

em: 

<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/18639/O%20conceito%20de%20derrotabilidade%20normati

va%20-%20Fernando%20Andreoni%20Vasconcellos.pdf?sequence=1> Acesso em: 12 set. 2016. 
276 Humberto Ávila trata do tema pelo termo “superabilidade”. ÁVILA, op. cit., p. 141. 
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para indicar o rumo das políticas públicas que mais se adequariam aos princípios 

constitucionais. É a consagração da efetividade da força normativa da Constituição. 

 

2.8 Esclarecimentos metodológicos 

 

 

Adiante, optou-se por realizar um corte quanto ao tema do Estado de Coisas 

Inconstitucional para aprofundar na aplicação dessa teoria à saúde pública brasileira e fornecer 

um modelo teórico adaptado ao ordenamento jurídico brasileiro, bem como as indicações 

processuais e procedimentais.  

De acordo com o rigor metodológico, já se indica que a base teórica do estado de coisas 

inconstitucional brasileiro a ser desenvolvida se aplicará para toda a saúde pública brasileira 

através do Supremo Tribunal Federal. No entanto, seria conveniente futuros estudos e pesquisas 

em mestrado e doutorado com base nos dados estatísticos e na situação da saúde pública do 

Estado do Rio de Janeiro, bem como em âmbito nacional.  

 

2.9 Evolução histórica do direito à saúde  

 

 

O reconhecimento do direito fundamental à saúde, nas esferas individual e coletiva, 

somente foi proclamado no Brasil na Constituição de 1988, especialmente nos artigos 6º, 7º, 

XXII, 23, II, 24, XII, 30, VII, 34, VII, “e”, 166, parágrafo 9º, 194, 196 a 200.277  

                                                           
277 PADILHA, Rodrigo Côrrea. Direito Constitucional Sistematizado 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 636 
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Majoritariamente278, trata-se de um direito de segunda geração ou dimensão279, logo, 

direito social que geralmente demanda uma prestação positiva do Estado, ou seja, uma 

obrigação de fazer do Estado. Como integrante e complementar à Justiça Social, a garantia do 

direito à saúde consolida os ideais da fraternidade e solidariedade e se expressa como o conjunto 

de regras voltadas a um escopo comum de progresso e melhoria da qualidade de vida de todos 

aqueles que compõem a sociedade de modo a permitir a igualdade material.280 

Antes da redemocratização281, a saúde era percebida pela população e pelo próprio 

governo como a ausência de doenças. Diante dessa compreensão bem restrita, a assistência 

médico-hospitalar federal centralizada atendia apenas aos trabalhadores que contribuíam para 

a previdência social. Portanto, quem não possuía recursos ou estava desempregado dependia da 

caridade e da filantropia.282 

Assim, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS)283, 

criado pelo regime militar, em 1974, pelo desmembramento do Instituto Nacional de 

                                                           
278 “Na perspectiva histórico-evolutiva dos direitos fundamentais, o direito à saúde pode perfeitamente ser 

analisado como participante das três clássicas gerações, tendo em vista que pode ser considerado de primeira 

geração, uma vez que se relaciona diretamente com a vida, nascido com a singularidade do próprio indivíduo; 

também pode ser analisado, como é mais habitual, sob o prisma da segunda geração, partindo da premissa que 

permite a exigência ao Estado quanto à prestação de políticas positivas de saúde e, por fim, também se configura 

como um direito de terceira geração, porquanto se constitui como direito difuso, na medida em que não há 

determinação exata de seus titulares.” MARTINS, Flávia Bahia. O Direito Fundamental à Saúde no Brasil sob a 

Perspectiva do Pensamento Constitucional Contemporâneo. 2008. 126 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008, p. 74 e 75. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp077034.pdf> Acesso em: 05 nov. 2016. 
279BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Disponível em: 

<http://www.mprj.mp.br/documents/10227/14586286/a_era_dos_direitos.pdf> Acesso em: 01 out. 2016. 
280 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de direito sanitário com enfoque na 

vigilância em saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/10001021420.pdf> Acesso em: 01 out. 2016. 
281 “O conceito de saúde adotado pelo constituinte de 1988 considera os fatores determinantes e condicionantes 

(alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, renda, trabalho, educação transporte etc.) defendidos pelos 

sanitaristas. Além disso, impõe aos órgãos que compõem o SUS o dever de identificar esses fatos sociais e 

ambientais e, ao governo, o de formular políticas públicas condizentes com a melhoria de vida da população.” 

MARTINS, op. cit., p. 75 e 76.  
282BRASIL. Centro Cultural Ministério da Saúde. SUS, a saúde do Brasil. Disponível em: 

<http://www.ccms.saude.gov.br/sus20anos/mostra/antesedepois.html> Acesso em: 01 out. 2016. 
283Art. 1º Fica extinto, por força do disposto no art. 198 da Constituição Federal e nas Leis nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, e 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (Inamps), autarquia federal criada pela Lei nº 6.439, de 1º de setembro de 1977, vinculada ao 

Ministério da Saúde. Parágrafo único. As funções, competências, atividades e atribuições do Inamps serão 

absorvidas pelas instâncias federal, estadual e municipal gestoras do Sistema Único de Saúde, de acordo com as 

respectivas competências, critérios e demais disposições das Leis nºs.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.142, 
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Previdência Social (INPS)284, era uma autarquia filiada ao Ministério da Previdência e 

Assistência Social285 e tinha a finalidade de prestar atendimento médico aos que contribuíam 

com a previdência social, ou seja, aos empregados com carteira assinada. Ele dispunha de rede 

de estabelecimentos próprios. No entanto, a maior parte do atendimento era realizado pela 

iniciativa privada por convênios remunerados conforme a qualidade de procedimentos médicos 

realizados. Observa-se que o modelo cuidava apenas da doença e não da saúde.286 

O compromisso constitucional de garantia à saúde em 1988 e o controle social pela 

participação dos usuários e da população na gestão do serviço fomentou a produção normativa 

de diversas leis, tais como a Lei orgânica da saúde (LOS - Lei n° 8.080/1990), Lei 8.142/1990, 

Medida Provisória 1.791/1998 posteriormente convertida na Lei 9.782/1999, Lei 9.836/99, Lei 

9.961/00, EC 29/2000.  

No entanto, a construção e consolidação da infra-estrutura do Sistema Único de Saúde 

para toda a população brasileira nunca foi alcançada, mesmo após quase trinta anos de vigência 

da Constituição Federal de 1988. Dessa forma, jamais foi garantida a operacionalidade de toda 

a rede de saúde, prejudicando a própria dignidade e sobrevivência da sociedade brasileira.287 A 

obrigação prestacional de saúde nunca foi efetivada nas esferas da Federação, seja muncipal, 

estadual ou federal.  

Nesse sentido, segue a análise contemporânea: 

não se trata da inércia de uma única autoridade pública, nem de uma única unidade 

federativa, e sim do funcionamento deficiente do Estado como um todo que tem 

resultado na violação desses direitos. Os poderes, órgãos e entidades federais e 

estaduais, em conjunto, mantêm-se incapazes e manifestam verdadeira falta de 

                                                           
de 28 de dezembro de 1990. BRASIL. Lei 8.689, de 27 de julho de 1993. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8689.htm> Acesso em: 01 out. 2016. 
284 O antigo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) atualmente é o Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS). 
285 O antigo Ministério da Previdência e Assistência Social atualmente corresponde ao Ministério da Previdência 

Social. 
286 BRASIL. Sistema Único de Saúde. Disponível em: 

<http://sistemaunicodesaude.weebly.com/histoacuteria.html> Acesso em: 01 out. 2016. 
287 Segundo o IBOPE, “a Saúde aparece sempre como a maior preocupação do eleitor” nas eleições de 2016. 

GRANDELLE, Renato. IBOPE: Saúde é a maior preocupação do eleitor em 19 capitais. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/brasil/ibope-saude-a-maior-preocupacao-do-eleitor-em-19-capitais-

19996686#ixzz4PBgh1261> Acesso em: 05 nov. 2016. 

file:///C:/Users/Juliana/Documents/Emerj/Tese/Lei%208.689,%20de%2027%20de%20julho%20de%201993
http://oglobo.globo.com/brasil/ibope-saude-a-maior-preocupacao-do-eleitor-em-19-capitais-19996686#ixzz4PBgh1261
http://oglobo.globo.com/brasil/ibope-saude-a-maior-preocupacao-do-eleitor-em-19-capitais-19996686#ixzz4PBgh1261
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vontade política em buscar superar ou reduzir o quadro objetivo de 

incosntitucionalidade. Falta sensibilidade legislativa [...] ao demonstrar a ausência de 

critérios adequados288 para tanto.289 

 

Assim, “não nos falta lei, é verdade, mas sim a superação entre o que está garantido na 

teoria, mas que não consegue ser transformado em realidade para a população brasileira”290  

Portanto, o grau da contradição entre o texto constitucional e a relidade normativa, bem 

como a sua extensão e os fatores político-institucionais envolvidos revelarão a necessidade do 

controle de constitucionalidade do Estado de Coisas Inconstitucional.291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
288MALTCHIK, Roberto; GRILLO, Marco. Indicador que mediria qualidade do SUS é abandonado após 

reação de prefeitos. Disponível em: < http://extra.globo.com/noticias/brasil/indicador-que-mediria-qualidade-do-

sus-abandonado-apos-reacao-de-prefeitos-20463407.html> Acesso em: 16 nov. 2016. 
289 CAMPOS, op. cit, 2016, p. 273. 
290 MARTINS, op. cit, p. 81.  
291 “O Brasil tem seus “estados de coisas inconstitucionais"! E não são poucos! Possui quadros de violação massiva 

e contínua de direitos fundamentais decorrentes e agravadas por omissões e bloqueios políticos e institucionais 

que parecem insuperáveis: saneamento básico, saúde pública em diferentes estados e municípios” CAMPOS, op. 

cit., 2016.  
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3. O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL NO BRASIL 

 

 

Este capítulo pretende abordar os efeitos e as consequências jurídicas materiais e 

processuais do controle de constitucionalidade do Estado de Coisas Inconstitucional no Brasil. 

Por isso, a inovou-se ao criar a teoria da árvore para explicar esse novo fenômeno 

constitucional. 
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3.1 A teoria da árvore do Estado de Coisas Inconstitucional com as ramificações de direito 

material292 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
292 Figura nº 1. 
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O desenho da árvore é uma representação ilustrativa metafórica do Estado de Coisas 

Inconstitucional como técnica de decisão em controle de constitucionalidade de omissão 

inconstitucional. 

O Estado de Coisas Inconstitucional é o controle de constitucionalidade composto por 

duas fases. A primeira fase é de controle de constitucionalidade abstrato em que a Corte analisa 

a hipótese dos autos e declara a existência da falha estrutural e, consequentemente, a vigência 

do Estado de Coisas Inconstitucional. 

 A segunda fase é composta pelo monitoramento das diretrizes estabelecidas na sentença 

estrutural. Dessa forma, consolida o controle de constitucionalidade concreto coletivo e 

individual na medida em que examina a realidade fática e indica a solução constitucionalmente 

adequada para a violação de direitos fundamentais. 

 Adiante, pretende-se analisar o fenômeno do Estado de Coisas Inconstitucional pela 

representação figurativa de uma árvore. 

 É de conhecimento notório que uma árvore é composta por raízes, tronco e copa com 

galhos, folhagens e frutos. A partir daí, cada parte ganhará um significado no processo 

constitucional do Estado de Coisas Inconstitucional. 

 O tronco robusto é a declaração do Estado de Coisas Inconstitucional pela Corte 

Constitucional e o limite da fase abstrata de controle de constitucionalidade.  

 A partir do tronco, podem ser analisadas as raízes, abaixo dele, ou seus galhos, acima 

desse. 

 As raízes em sua profundidade são as causas da existência do Estado de Coisas 

Inconstitucional. Essas causas podem ser diversas como a descoordenação entre os poderes, 

fragmentação do poder político, ausência de vontade política, falta de poder de agenda, ausência 

de medidas regulamentares e legislativas, ineficiência administrativa, precária estrutura e 
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dinâmica defeituosa das instituições.293 Quanto maior a compreensão da profundidade das 

causas, maior será a possibilidade de estabilizar o tronco da declaração de Estado de Coisas 

Inconstitucional. 

 Para o surgimento das raízes, a terra precisa ser preparada e trabalhada para se tornar o 

ambiente propício à sustentação da árvore, ou seja, precisa conter os nutrientes que permitam o 

crescimento das raízes. Assim, as raízes e pressupostos do Estado de Coisas Inconstitucional 

somente poderiam romper em ambientes democráticos férteis em ativismo judicial e 

judicialização da política. 

 A luz, que permite o surgimento da vida, é a conscientização dos Poderes, da 

Administração Pública e da popular para a falha estrutural. Quanto maior a superfície da árvore 

exposta aos raios do sol, maior será a ciência e compreensão dos problemas estruturais.  

 A seiva, que passa por toda a árvore, são os diálogos institucionais entre os Poderes e 

destes com a sociedade civil para fortalecer toda a estrutura da árvore. A seiva, que nutre toda 

a estrutura da árvore, deve se manter constantemente dialógica. Como circula e retorna, a seiva 

sempre volta a passar pelo tronco, que é a afirmação do Estado de Coisas Inconstitucional. 

 O tronco se alonga e se divide em galhos e ramificações. Na copa, surgem as soluções 

do Estado de Coisas Inconstitucional. Cada diretriz indicada na sentença estrutural pode 

estimular o surgimento de um galho. Assim, surgirão galhos para suprir a falta de coordenação 

entre as medidas legislativas, administrativas e orçamentárias. Adotadas as ordens flexíveis e 

as medidas desenvolvidas, o galho ganhará ramificações em reação a cada estímulo externo das 

políticas públicas.294 

                                                           
293 CAMPOS, op. cit., 2016, p. 162. 
294 “Há suficiente espaço para a criatividade interpretativa e soluções heterodoxas, desde que tais soluções 

estejam baseadas na lei e no Direito.” MENDONÇA, op. cit, 2014, p. 117. 
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 Assim, notada a principal ramificação (galho) na solução, serão adotadas medidas na 

subramificações (galhos menores). Muitas vezes, essas subramificações tratarão de grupos 

especialmente vulneráveis presentes no litígio estrutural. 

 Nota-se que toda a copa da árvore está mobilizada e dirigida para a correção harmoniosa 

do litígio policêntrico através da sentença estrutural com a recomendação de remédios 

estruturais e das decisões de acompanhamento e monitoramento. Encorpada, passa a consolidar 

os seus próprios princípios e os da democracia participativa, tais como a conscientização pela 

justiça restaurativa, a responsabilidade compartilhada e o sistema e rede de controle. 

 O crescimento saudável da árvore gera frutos, que são a síntese de todos os esforços dos 

mais diferentes grupos da sociedade e da Administração Pública, em uma verdadeira relação 

jurídicas multilateral295, para superar a profunda ruptura da observância dos direitos 

fundamentais. Os frutos podem aparecer como novas políticas públicas, leis nacionais ou a 

criação de uma infraestrutura eficiente para solucionar uma determinada questão. 

 No amadurecimento dos frutos296, surgem as sementes para a conscientização da 

necessidade de participação popular no exercício da democracia deliberativa para efetivar a 

dimensão objetiva dos direitos sociais e econômicos. 

 O esplendor da árvore do estado de coisas inconstitucional se encontra no rompimento 

das falhas estruturais dos ciclos de políticas públicas. Assim, ele alcança a efetividade de 

direitos sociais e econômicos ao encurtar as promessas constitucionais da realidade.  

 

3.1.1 A árvore repartida em fases 

   

 

                                                           
295 SILVA, op. cit., p. 143. 
296 O amadurecimento dos frutos indica que o estado de coisas inconstitucional, como instrumento da Jurisdição 

Constitucional, é construído progressivamente pela jurisprudência da Corte Constitucional, os diálogos dos 

poderes constituídos e a participação da sociedade. 
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O crescimento da árvore do Estado de Coisas Inconstitucional respeita as três fases 

reconhecidas pela doutrina colombiana297, que são a fase del diseño, fase de implementación e 

fase de seguimento y la evaluación. 

 Na fase del diseño298, observa-se a ausência de um plano de ação atualizado diante da 

complexidade da questão estrutural. Assim, “são necessárias novas políticas públicas ou 

correção das políticas defeituosas, alocação de recursos, coordenação e ajustes nos arranjos 

institucionais, enfim, mudanças estruturais.”299 Portanto, a Corte se organiza tanto para “colocar 

a máquina estatal em movimento quanto [...] [para] articular a harmonia desse movimento. Sem 

chegar a ser um “elaborador" de políticas públicas, o juiz comporta-se como um “coordenador 

institucional”.” 

 Por isso, diante da árvore do Estado de Coisas Inconstitucional, a fase del diseño ocorre 

logo após a estrutura do tronco. Seria a “fase da poda”300, em que a Corte Constitucional deve 

especular os caminhos pragmáticos do que é constitucionalmente adequado para superar a 

violação de direitos fundamentais na sua dimensão objetiva. Assim, a Corte Constitucional deve 

cortar, aparar e podar301 os excessos e os abusos de direito da Administração Pública para 

coordenar as soluções constitucionalmente possíveis. 

                                                           
297 GARAVITO, op. cit, 2015, p. 107. 
298 “Es importante que cualquier mecanismo de diseño institucional y de políticas dirigido [...] deconstruya el 

proceso secuencial en el cual se generan las diferentes circunstancias que contribuyen a su existência.” Tradução 

livre: é importante que qualquer mecanismo de desenho institucional e de políticas dirigidos desconstrua o 

processo sequencial em que se geram as diferentes circunstâncias que contribuem para a sua existência. 

GARAVITO, César Rodríguez (Coord.). Más allá del desplazamiento: políticas, derechos y superación del 

desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2009, p. 61 Disponível em: 

<http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/workspace/SpacesStore/eaa84a64-11a6-

45b086b542d7fd4b75ef/CIJUS%20Uniandes%20%20mas%20alla%20del%20desplazamiento%202010.pdf?gue

st=true> Acesso em: 3 nov. 2016. 
299 CAMPOS, op. cit., 2016. 
300 Assim que a pesquisa científica foi apresentada e detalhada com a teoria da árvore do Estado de Coisas 

Inconstitucional, nas reuniões na Emerj, para o orientador jurídico, Guilherme Peña de Moraes, foi sugerida que 

a fase del diseño funcionaria como uma “fase da poda”. Assim, a fase del diseño também passa a ser chamada de 

“fase da poda”. 
301 “O ideal da razão pública, ao podar excessos e conter os argumentos dentro dos limites de reciprocidade, 

funciona como um estabilizador natural. [...] A razão pública é o princípio regulador que, dirigido às autoridades, 

aos candidatos e ao cidadão votante, propõe que, no debate público a respeito de questões essenciais, só sejam 

utilizados argumentos capazes de serem aceitos por todas as frações razoáveis da sociedade.” MENDONÇA, op. 

cit, p. 144 e 145. 
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 Já a fase de implementación se caracteriza pelos primeiros esforços na reorganização 

dos poderes de coalisão. Assim, são aplicadas as novas políticas públicas direcionadas pela 

sentença estrutural da Corte Constitucional para romper os bloqueios políticos e institucionais. 

 Adiante, verifica-se a fase mais longa de todo o Estado de Coisas Inconstitucional. É a 

fase de seguimento y la evaluación também considerada como fase de monitoramento302. 

 De acordo com a jurisprudência colombiana, nessa fase de implementação de medidas 

é assegurado o monitoramento pelas cortes da execução das ordens, acompanhado pela 

sociedade em um processo aberto, participativo e democrático. Assim, a retenção da 

jurisdição303 permite que a Corte modifique as ordens a fim de acomodar novos e imprevisíveis 

desenvolvimentos. 

 Assim, o monitoramento e a flexibilidade das decisões são as principais características 

dessa etapa e razões para o sucesso do estado de coisas inconstitucional. Além disso, criação 

de comissões específicas, auxílio de experts, exigência de relatórios periódicos, audiências 

públicas e acompanhamento com metas são exemplos de instrumentos e ferramentas que 

aumentam as chances de êxito do estado de coisas inconstitucional. 

 O monitoramento também permite que a Corte colha os elementos necessários304 para a 

descoberta da superação da omissão inconstitucional e das falhas estruturais para avaliação do 

momento oportuno e adequado para a declaração de fim do estado de coisas inconstitucional. 

Cuidadosa, a Corte deve manter o monitoramento durante o período estritamente necessário até 

que os poderes exerçam suas atividades típicas em harmonia. Afinal, o estado de coisas 

                                                           
302 “Como os casos colombianos demonstram, essas ordens flexíveis serão melhor cumpridas se a fase de 

implementação da decisão receber o monitoramento da própria corte.” CAMPOS, op. cit. 2016, p.210. 
303 “A retenção da jurisdição pelas corte no caso dos litígios estruturais, de forma a monitorar a fase de 

implementação das medidas possui a virtude de aumentar as chances de sucesso da intervenção judicial, além de 

melhorar a deliberação social em torno dos temas relevantes.” Ibid, p. 210. 
304 “Teste numérico de superação da ECI [...] [para] tornar objetivo o processo de declaração da superação da ECI.” 

Ibid., p. 213. 
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inconstitucional é uma figura constitucional temporária, cujo objetivo é se tornar desnecessário 

na medida em que busca mobilizar o aparato estatal para mitigar ou solucionar a falha estrutural. 

 

3.2 A reinvenção da Jurisdição 

  

 

 “Aplicar a lei já não é, então, uma simples tarefa de subsunção lógica, mas uma atividade 

criadora que implica uma intenção de reconstituição explícita do sentido e da coerência 

normativa e dogmático-sistemático do todo da ordem jurídica.”305 Dessa forma, não cabe mais 

ao juiz limitar-se apenas a jurisdição306.  

Cumpre ao juiz, desde o nascimento da Constituição da República de 1988, e agora 

chancelado pelo Novo Código de Processo Civil, o dever da jurisconstrução307, isto é, o dever 

de fundamentação da sentença com a demonstração do raciocínio jurídico construído com base 

na razão pública para a persuasão dos cidadãos e garantia de sua legitimidade no Estado 

Democrático de Direito. O processo passa a ser entendido como uma comunidade de trabalho, 

formada pelo magistrado e pelas partes, em que todos devem atuar para que se construa, 

democraticamente, o resultado constitucionalmente adequado do processo. 

Assim, “ao processo cabe a realização dos projetos do direito material, em uma relação 

de complementariedade que se assemelha àquela que se estabelece entre o engenheiro e o 

                                                           
305 SILVA, op. cit., p. 88. 
306 Jurisdição: do latim juris, "direito", e dicere, "dizer" 
307 SPENGLER, Fabiana Marion; MORAIS, Jose Luis Bolzan de. O conflito, o monopólio estatal de seu 

tratamento e a construção de uma resposta consensuada: a “jurisconstrução”. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/viewFile/15059/13729> Acesso em: 23 abr. 2016. 
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arquiteto.”308 A instrumentalidade do processo ressalta o direito material como um valor que 

deve presidir a criação, a interpretação e a aplicação das regras processuais. 

Nesse sentido, a “macrosentença” do estado de coisas inconstitucional, sob o viés 

metodológico, é uma crítica antiformalista ao Direito. “É uma técnica decisória, [...] uma 

ferramenta processual pela qual cortes produzem uma norma declaratória da contradição 

insuportável entre texto constitucional e realidade social.”309 Corporifica a evolução do aspecto 

objetivo e subjetivo do processo. 

Nesse litígio estrutural pela violação massiva de direitos fundamentais, o Estado 

reconhece o seu dever e a necessidade da prescrição de remédios estruturais. Assim, a sentença 

declaratória do estado de coisas inconstitucional revela a urgência na reestruturação de 

instituições do governo, alterações sistêmicas para a tutela dos direitos econômicos e sociais, 

inclusive de medidas administrativas, legislativas, regulatórias e orçamentárias. 

Há, então, o reconhecimento que a divisão espacial do poder como fora indicada na 

Constituição de 1988 falhou. Pragmaticamente, a organização do Estado está deficiente em uma 

determinada área e sobrecarrega outros pontos da rede de poderes. 

Evidentemente, o próprio Poder Judiciário é afetado pelo grave congestionamento da 

sua estrutura pelo enorme volume de demandas processuais e elevado número de titulares de 

direitos afetados. Além dos casos individuais, deve sempre atentar para o seu dever 

constitucional de zelar pela efetividade da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. 

Ao reinventar o sentido da jurisdição pela sentença estrutural, o Judiciário se posiciona 

e reafirma seu compromisso constitucional de garantir as dimensões objetiva e subjetiva dos 

                                                           
308 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. 

Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 41 
309 CAMPOS, op. cit., 2016, p. 185. 
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direitos fundamentais. Ele se protege e rompe com o ciclo de falhas estruturais que não seja 

contaminado pela crise de ineficiência institucional. 

Afinal, é preciso que o Judiciário se reinvente para que permaneça como Poder efetivo. 

 

3.3 A teoria da árvore do estado de coisas inconstitucional sob o viés processual 

 

 

 Inicialmente, a teoria da árvore foi criada, nessa pesquisa, para tratar dos aspectos 

materiais do estado de coisas inconstitucional, tais como os desdobramentos materiais, os 

efeitos e as fases da técnica. 

 No entanto, após a reflexão e a orientação jurídica, a presente pesquisa científica 

compreende que a teoria da árvore também se aplica ao viés processual. Assim, a teoria da 

árvore compreende a adaptação do instrumento processual ao ordenamento brasileiro 

 Após diversas pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, a foram encontradas duas 

principais vertentes brasileiras para a compreensão da jurisdição no estado de coisas 

inconstitucional entendido como controle de constitucionalidade composto de duas fases, sendo 

uma abstrata e a outra concreta. 

 Assim, com a metáfora da árvore, a pesquisa científica pretende expor, na primeira 

vertente, a concepção processual que mais se aproxima da bem-sucedida colombiana e, 

portanto, bem ativista. 

 Na segunda tendência, demonstra-se a organização dos atos do estado de coisas 

inconstitucional em um tribunal menos ativista e mais deferente aos outros Poderes. 

 As duas vertentes são igualmente válidas, plausíveis e juridicamente admissíveis. No 

entanto, pragmaticamente, quando há “o desenvolvimento de uma abordagem coerente do 
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Direito voltada para a “engenharia social””310, observa-se que os efeitos econômicos e sociais 

afetam a interpretação do fenômeno jurídico. Figurado em um movimento pendular311, o 

estímulo inicial do estado de coisas inconstitucional permitirá que os Poderes se reorganizem, 

havendo oscilações mais ativistas e outros de maior deferência. O contínuo movimento 

demonstra a flexibilidade da técnica processual para abranger diversas reestruturações. Se 

descumprida, a força de retorno do pêndulo (mais ativista) voltará mais acentuada. 

 

 

3.4.1 A árvore processual mais ativista 

 

 

 Os doutrinadores312 do estado de coisas inconstitucional no Brasil indicam que esse 

meio processual poderia ser aplicado em arguição de descumprimento de preceito fundamental 

(ADPF) ou em recurso extraordinário com repercussão geral ou representação interventiva313 

reconhecida perante o Supremo Tribunal Federal (STF).314 Há, inclusive, o Projeto de Lei nº 

736, de 2015315, formulado pelo senador do PSB de Sergipe, Antônio Carlos Valadares, que 

                                                           
310FREIRE, Alonso. O Pêndulo de Posner. Revista Pensamento Jurídico da FADISP. Vol. 8. N. 2, 2015. 

Disponível em: <revistapensamentojuridico.fadisp.com.br> Acesso em: 10 set. 2016. 
311Na vertente da análise econômica do Direito, Posner demonstra que a economia poderia revelar uma coerência 

considerável nas estruturas do direito. POSNER, Richard. Frontiers of Legal Theory. Cambridge: Harvard 

University Press, 2004. Disponível em: <http://melekpdf.online/read-online-frontiers-of-legal-theory-by-richard-

a-posner.html> Acesso em: 18 nov 2016. 
312 CAMPOS, op. cit., 2016, p. 296. 
313 “Mostrar que a própria representação interventiva já foi utilizada em casos análogos aqui, tendo como base a 

omissão estatal, que resulta em atos concretos, deletérios e invasivos da dignidade da pessoa humana.” Trecho do 

voto do Ministro Gilmar Ferreira Mendes. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 397 MC/DF. Rel Min 

Marco Aurélio. Data de publicação no DJE e no DOU: 14/09/2015.  Info 798. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=AP&r

ecurso=0&tipoJulgamento=M> Acesso em: 10 jun 2016. 
314 Ibid., p. 297. 
315 “Art. 2º A Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 9º-A. O Supremo Tribunal Federal poderá reconhecer o estado de coisas inconstitucional como fundamento 

para o deferimento de pedido de medida liminar ou para a decisão definitiva de mérito na arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, caso verificados, cumulativamente, os seguintes pressupostos: 

http://melekpdf.online/read-online-frontiers-of-legal-theory-by-richard-a-posner.html
http://melekpdf.online/read-online-frontiers-of-legal-theory-by-richard-a-posner.html
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prevê expressamente a possibilidade da adoção do estado de coisas inconstitucional e seus 

pressupostos na ADPF com a busca de diálogo entre o Poder Público e a população afetada.316 

 Dessa maneira, o controle de constitucionalidade abstrato seguiria normalmente o 

procedimento da ADPF na Lei 9.882/99 até a prolação da sentença estrutural com o 

reconhecimento e as diretrizes do estado de coisas inconstitucional. 

 Mesmo após a “macrosentença”, o STF deveria reter a jurisdição para passar à fase 

concreta do controle de constitucionalidade do estado de coisas inconstitucional. A partir desse 

momento, não há a previsão legal de um procedimento específico para o monitoramento. Assim, 

é necessário o desenvolvimento de premissas e diretrizes do monitoramento do estado de coisas 

inconstitucional no Brasil. 

 Em relação à prorrogação da competência, verifica-se que o STF, no estado de coisas 

inconstitucional, precisa construir o sentido da Constituição em compatibilidade com a 

realidade social. A complexidade do litígio estrutural exige o acompanhamento das fases por 

todos os Poderes, restando o STF como coordenador e construtor dos sentidos da Constituição. 

Assim, o STF como arquiteto garante um espaço de deliberação como forum de princípios e da 

                                                           
I – constatação de um quadro de violação massiva, generalizada e sistemática de direitos fundamentais, perpetrada 

pelo Estado, por ação ou omissão, que afete número significativo de pessoas e impeça a preservação do mínimo 

intangível assegurador da dignidade humana; 

II – falta de coordenação entre medidas legislativas, administrativas, orçamentárias e judiciais, que gere a violação 

sistemática dos direitos, a perpetuação ou o agravamento dessa situação; 

III – previsão expressa, no texto constitucional, de políticas públicas que necessitem de concretização.”  

BRASIL. Senado. Projeto de lei nº 736, de 2015. Altera as Leis nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, e 13.105, 

de 16 de março de 2015, para estabelecer termos e limites ao exercício do controle concentrado e difuso de 

constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, dispor sobre o estado de coisas inconstitucional e o 

compromisso significativo. Disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/124010> Acesso em: 22 nov. 2016. 
316 “Art. 9º-B. Reconhecido o estado de coisas inconstitucional, nos termos do art. 9º-A, o Supremo Tribunal 

Federal determinará a celebração de compromisso significativo entre o Poder Público e os segmentos  

populacionais afetados pela ação ou omissão, com o intuito de tornar efetivo o preceito fundamental, ponderados 

os princípios e normas constitucionais envolvidos. 

Parágrafo único. O compromisso significativo consiste em constante intercâmbio entre os segmentos 

populacionais afetados e o Estado, em que as partes tentam celebrar acordo para a formulação e implementação 

de programas socioeconômicos que visem a afastar a violação ao preceito fundamental detectada.” BRASIL. 

Senado. Projeto de lei nº 736, de 2015. Altera as Leis nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, e 13.105, de 16 de 

março de 2015, para estabelecer termos e limites ao exercício do controle concentrado e difuso de 

constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, dispor sobre o estado de coisas inconstitucional e o 

compromisso significativo. Disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/124010> Acesso em: 22 nov. 2016. 
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razão pública na medida em que constrói o sentido da norma constitucional através do sistema 

dialógico entre os Poderes, a Administração Pública e a sociedade civil. 

 Além disso, a ADPF do estado de coisas inconstitucional assume a posição concretista 

geral317 de forma a beneficiar, além dos requerentes, todos brasileiros que se encontrem em 

situação de violação de direitos humanos. 

 Quanto à organização dos atos processuais do controle concreto, é ideal não presumi-lo 

ou enquadrá-lo com rigidez. Isso porque a flexibilidade das ordens estruturais também 

pressupõe o constante acompanhamento e a eventual modulação das medidas pela mediação do 

Judiciário. Assim, não há como prever as futuras necessidades na superação das falhas 

estruturais. 

 Como a doutrina colombiana reforça a importância do acesso ao Judiciário das 

populações afetadas pelo estado de coisas inconstitucional, é necessário que haja a possibilidade 

de conexão por prejudicialidade de outras ações coletivas em relação à ação principal da ADPF. 

Há a atração da competência318 para o monitoramento e a execução desses processos.  

 Ademais, é possível o manuseio da reclamação para situações de descumprimento das 

diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, em ADPF, para preservar ou garantir 

a autoridade das decisões da Corte Constitucional perante os demais órgãos, conforme a 

Constituição Federal de 1988, artigo 102, inciso I, letra “l”, e artigos 156 e seguintes, do 

Regimento Interno do STF. 

 Esses mecanismos da conexão por prejudicialidade, atração da competência para 

monitoramento e da reclamação constitucional são importantes para manter o sistema de 

                                                           
317 Atualmente, especialmente após o MI 712, o STF possui sólida jurisprudência em mandado de injunção 

coletivo de que é possível ser “concretista geral”. Dessa forma, a aplicação da lei não se restringe aos 

impetrantes, mas a todo o funcionalismo público. 
318 Segue a lógica da súmula do STF nº 704: Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido 

processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de 

um dos denunciados. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2645 > Acesso em: 22 nov. 

2016. 
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retroalimentação319 do sistema do estado de coisas inconstitucional. A retroalimentação ou 

feedback é o meio, processo por intermédio do qual uma ação é controlada pelo conhecimento 

do efeito de suas respostas.320 Assim, o coordenador precisa ter real dimensão da realidade 

inconstitucional e a evolução dela em reação às novas políticas públicas. 

 O estado de coisas inconstitucional é um exemplo de pragmatic state-building 

(construção pragmática do Estado) por meio de experimentações institucionais adaptativas às 

exigências de sua realidade política, econômica e social321. É um Estado-administrativo 

politicamente responsivo, procedimentalmente legítimo e deferente aos direitos sociais e 

econômicos.322 

 Dessa forma, de acordo com a metáfora da árvore, o tronco seria a ação principal em 

ADPF e os galhos e suas ramificações seriam as ações em monitoramento. A copa, como  um 

todo, representa o acompanhamento das políticas públicas e todas as medidas cabíveis para a 

prevenção e repressão da falha estrutural. 

 

3.4.2 Aproximação da Justiça 

 

 

 Adiante, nesse subtópico, a pesquisa científica desenvolve uma linha de raciocínio 

própria e totalmente independente das publicações colombianas e brasileiras. 

                                                           
319 O sistema de retroalimentação ou feedback no estado de coisas inconstitucional é uma criação da presente 

pesquisa científica com base no sistema processual e a jurisprudência colombiana. 
320 Todo o ordenamento jurídico com fundamento de validade na Constituição da República é organizado como 

uma unidade coerente em uma rede de deveres e obrigações. Essa rede, teia de galhos tem pontos nodais. Assim, 

a resposta negativa de uma política pública em estado de coisas inconstitucional obriga o Judiciário-coordenador 

voltar e analisar o ponto nodal com os outros Poderes, a Administração Pública e a sociedade civil para a superação 

da falha estrutural.  
321 Participação do usuário, administrado na administração pública direta e indireta está prevista em diversos 

dispositivos, inclusive na CRFB/88, art. 37, parágrafo 3º 
322 BINENBOJM, op. cit., p. 60 e 61. 
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Verifica-se, ao longo de toda a tese, que o estado de coisas inconstitucional é 

excepcional por ser um instrumento superação de crise institucional que pode ser manejado pela 

sociedade civil e pelo Poder Público para romper o ciclo de numerosas violações de direitos 

humanos. 

 Dessa forma, o estado de coisas inconstitucional merece ter um reconhecimento próprio 

do Judiciário em relação aos seus fins e sua natureza temporária e transformadora. Dessa forma, 

a Justiça promovida por ele vai além da jurisdição típica e passa a envolver outras atividades 

atípicas. 

 Diante de todos os ramos do Direito, a estrutura jurídica brasileira que mais se assemelha 

com o estado de coisas inconstitucional é a Justiça Eleitoral. Por isso, são relembradas as suas 

principais características. 

 A conhecida Justiça Eleitoral é uma criação recente para o constitucionalismo brasileiro. 

A República Velha foi marcada pela "Política do café-com-leite", coronelismo e voto de 

cabresto com inúmeras fraudes esquemas na violação da liberdade ao voto. Assim, para romper 

esse ciclo de poder, em 1932, o primeiro Código Eleitoral criou a Justiça Eleitoral para cuidar 

de todos os trabalhos eleitorais: alistamento, organização das mesas de votação, apuração dos 

votos, reconhecimento e proclamação dos eleitos, bem como o julgamento de questões que 

envolviam matéria eleitoral.  

O domínio do Judiciário para organizar, executar e fiscalizar os processos eleitorais 

garantiram a isenção e a seriedade do processo eleitoral, desvinculando-o da influência direta 

dos Poderes Executivo e Legislativo. Como é uma Justiça temporária e periódica, aproveita a 

estrutura local do Poder Judiciário. Em busca da efetividade concentrada no objeto eleitoral, a 

Justiça Eleitoral possui as funções administrativa, jurisdicional, normativa e consultiva. 
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  O estado de coisas inconstitucional se aproxima da ideia central da organização da 

Justiça Eleitoral ao se firmar como litígio estrutural temporário e insuscetível de organização 

por somente por um dos poderes. 

Dessa forma, o estado de coisas inconstitucional vai repetir algumas práticas previstas 

pela Justiça Eleitoral. A mais flagrante é a presença do Judiciário na organização e coordenação 

de atividades administrativas, que é a fase de monitoramento do estado de coisas 

inconstitucional. 

Ambos precisam esclarecer os sentidos da Constituição constantemente. Por isso, existe 

a função consultiva para fomentar a lisura e legitimidade dos processos e procedimentos 

correlatos. 

O objeto de direito fundamental323 dos dois fenômenos é essencial para o sufrágio 

popular. Por isso, pressupõem que a sua estrutura de Justiça esteja aberta e acessível para os 

cidadãos e os poderes constituídos. 

 A quarta prática está relacionada à temporariedade do estado de coisas inconstitucional. 

Em ambos, há o funcionamento e aproveitamento de estruturas do Judiciário para o 

monitoramento de certas atividades e processos. No entanto, a Justiça Eleitoral é periódica. Já 

o estado de coisas inconstitucional é excepcional, com duração temporal média de uma geração 

e mecanismo de superação de crise institucional.  

 Com o amadurecimento do controle de constitucionalidade concreto do estado de coisas 

inconstitucional, é interessante a previsão, por emenda constitucional, desse instituto como 

instrumento de superação de crise institucional através do controle de constitucionalidade 

composto por duas fases. Sugere-se a adoção de estrutura e a competência do Judiciário, sendo 

o STF competente para os litígios estruturais nacionais e o Tribunal de Justiça para os litígios 

estruturais regionais. 

                                                           
323 “As democracias contemporâneas se articulam nos pilares do autogoverno do povo e dos direitos 

fundamentais.” BRANDÃO, op. cit., 2012, p. 211. 
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 Atualmente, o estado de coisas inconstitucional já se encontra no bloco de 

constitucionalidade como remédio constitucional. Portanto, é perfeitamente possível a 

aplicação dele no Brasil. No entanto, é esclarecedor que uma emenda constitucional trate 

expressamente da sua existência e competência para afastar quaisquer alegações de 

inconstitucionalidade desse fenômeno. 

  

3.5 A árvore processual menos ativista 

 

 

Segundo Alexandre Freitas Câmara, a “jurisdição é a função estatal de solucionar as 

causas que são submetidas ao Estado, através do processo, aplicando a solução juridicamente 

correta. [...] [que] é o resultado da atividade jurisdicional.”324 

 Assim, a substitutividade, inerente à função jurisdicional, permite que o Estado substitua 

a vontade daquele que não tem razão no processo. Logo, o resultado almejado é possível pela 

tutela jurisdicional, que torna dispensável a atuação da parte perdedora. 

 Logo, a jurisdição325 terminaria na sentença declaratória do estado de coisas 

inconstitucional com o apelo ao Poderes envolvidos e à Administração Pública para a superação 

da falha estrutural. 

 A fase de acompanhamento e monitoramento, de natureza administrativa, poderia se 

desenvolver com o apoio dos centros de mediação326 das Justiças estadual e federal. No âmbito 

estadual do Rio de Janeiro, a implementação das diretrizes seria acompanhado pelo CEJUSC, 

                                                           
324 CÂMARA, op. cit., 2016, p. 33 e 34. 
325 Os debates do novo Código de Processo Civil (CPC de 2015) não trataram do estado de coisas 

inconstitucional nem do seu procedimento. Foi uma escolha política do legislador não discutir inovações sobre a 

tutela coletiva no novo CPC. 
326 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania foram criados através da resolução nº 125 do 

Conselho Nacional de Justiça. 
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que é subordinado ao NUPEMEC.327 Esse último núcleo é presidido por um magistrado. No 

entanto, são todos órgãos administrativos do Judiciário e possuem natureza não-jurisdicional. 

 Nota-se que a postura ativista do tribunal é bastante reduzida. Como técnica de decisão, 

o estado de coisas inconstitucional daria uma nova funcionalidade para antigos institutos, tais 

como a mediação de conflitos coletivos e a solução consensual de controvérsias.  

 Como o STF só poderia tratar estritamente dos temas dentro da sua competência 

constitucional, só poderia julgar as questões incidentais ao estado de coisas inconstitucional em 

ações correlatas se também fossem de sua competência originária como ADIN, ADC, ADPF e 

mandado de injunção coletivo. 

 Algumas reflexões poderiam ser levantadas sobre essa estrutura. Na gradação menos 

ativista do estado de coisas inconstitucional, o controle das políticas públicas tende a ser mais 

repressivo por ação de improbidade administrativa, ação civil pública, ação popular e mandado 

de segurança. 

 Além disso, o restrito número de legitimados ativos e o critério da pertinência temática 

tornariam o acesso à Corte Constitucional demasiadamente difícil para as populações afetadas. 

Logo, seria pouco provável que a Corte tivesse contato com as mazelas e as necessidades dos 

grupos especialmente vulneráveis. 

Dessa forma, de acordo com a metáfora da árvore, o tronco seria a ação principal em 

ADPF e limite da jurisdição. A copa, como um todo, representa o acompanhamento das 

políticas públicas e todas as medidas cabíveis para a prevenção e repressão da falha estrutural 

pelos grupos de mediação do Poder Judiciário. Assim, e os galhos e suas ramificações seriam 

as políticas públicas em andamento. Em caso de descumprimento das diretrizes do estado de 

                                                           
327 “O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) foi criado pela 

Resolução nº 23/2011 do Egrégio Órgão Especial da Corte de Justiça do Rio de Janeiro, em atenção ao disposto 

na Resolução CNJ nº. 125 de 2010.” Disponível em: 

<http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/mediacao/estrutura-administrativa> Acesso em: 19 nov. 2016. 
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coisas inconstitucional, as ações repressivas também compõe a superação da falha estrutural 

como galhos repressivos. 

 

 

3.6 O Estado de Coisas Inconstitucional como controle abstrato de constitucionalidade 

nos Estados-membros 

 

 

Muito pouco é debatido em relação à aplicação da técnica do estado de coisas 

inconstitucional no âmbito estadual no Brasil. No entanto, baseado nas premissas desenvolvidas 

anteriormente quanto ao tema, a presente pesquisa científica pretende demonstrar o seu 

cabimento nos Estados-membros. 

De acordo com o princípio da Simetria, o constituinte originário, em 1988, consagrou o 

controle abstrato de constitucionalidade estadual na CRFB/88, art. 125, parágrafo 2º, 

permitindo também os demais meios de controle328.  

Assim, a doutrina contemporânea e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

entendem que é perfeitamente possível a previsão de outros meios de controle abstrato de 

constitucionalidade, desde que respeitadas as regras gerais da CRFB/88. Logo, caberia ao poder 

constituinte derivado decorrente a previsão e delimitação das regras para o estado de coisas 

inconstitucional, tais como o número de legitimados ativos. 

Por outro lado, o autor Carlos Alexandre de Azevedo Campos entende que não procede 

o uso difuso do estado de coisas inconstitucional. Ele justifica que, nos Estados-membros, não 

                                                           
328 “Já no controle concentrado-principal, no plano estadual, somente os tribunais estaduais podem aferir, 

abstratamente, a validade de uma lei ou ato normativo municipal ou estadual em face de qualquer norma da 

Constituição estadual, quando do julgamento das ações diretas (ADI, ADO, ADC e ADPF).” CUNHA JÚNIOR, 

Dirley da. O Controle de Constitucionalidade no plano estadual e a problemática das normas constitucionais 

federais repetidas. Disponível em: <http://dirleydacunhajunior.jusbrasil.com.br/artigos/208196508/o-controle-de-

constitucionalidade-no-plano-estadual-e-a-problematica-das-normas-constitucionais-federais-repetidas> Acesso 

em: 18 nov. 2016. 
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existiriam os pressupostos e a necessidade de medidas de larga escala, que alcancem número 

expressivo de autoridades estatais, de diferentes níveis governamentais e de diferentes poderes. 

Além disso, o STF seria o único órgão competente a tratar do estado de coisas inconstitucional 

em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). O autor conclui que: 

“competência e instrumento, em uma relação de implicações recíprocas, excluem, desse modo, 

a possibilidade do uso difuso.”329 

Data venia, a pesquisa científica pretende sustentar e defender a existência de estado de 

coisas inconstitucional como controle abstrato de constitucionalidade nos Estados-membros. 

Já foi demonstrado, ao longo da tese, que o estado de coisas inconstitucional é um 

controle de constitucionalidade composto por duas fases. A primeira, fase de declaração, seria 

abstrata e a segunda, fase de monitoramento, seria concreta. Portanto, aplica-se o princípio da 

simetria em que o controle abstrato do estado de coisas inconstitucional poderia ser julgado 

pelo órgão especial ou pleno, plenário, do Tribunal de Justiça local por decorrência lógica e 

obrigatória da CRFB/88. Art. 125, parágrafo 2º c/c art. 97. 

Além disso, é possível a previsão de ADPF na Constituição Estadual que delimitaria as 

regras processuais e materiais do instrumento. Outros instrumentos também poderiam tratar do 

litígio estrutural no âmbito estadual, tais como ação civil pública, mandado de injunção coletivo 

e ação popular. Portanto, o argumento processual restou combatido. 

Quanto à constatação dos pressupostos materiais regionais do estado de coisas 

inconstitucional, a presente pesquisa científica ousa discordar. No Brasil, existem litígios 

estruturais regionais extremamente complexos, profundos e de remota possibilidade de 

superação. Alguns deles foram até mesmo citados expressamente na carta constitucional, como 

a miséria e a marginalização causada pelas desigualdades sociais e regionais da CRFB/88, art. 

3º, III.  

                                                           
329 CAMPOS, op. cit., 2016, p. 297. 
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Em um país de tamanho continental, é plausível que algumas regiões sofram de uma 

falha estrutural profunda agravada por questões locais. Dessa forma, o Tribunal de Justiça 

poderia julgar o controle de constitucionalidade do estado de coisas inconstitucional para 

prevenir e superar o litígio estrutural. 

Um exemplo de estado de coisas inconstitucional regional poderia ser o problema da 

seca em um determinado estado do Nordeste brasileiro330. O problema estrutural envolve 

questões econômicas, sociais, políticas e ambientais de uma região que sofre com a falta de 

infraestrutura, descoordenação administrativa e débil capacidade institucional. 

Dessa forma, restou combatido o argumento material. 

 

 

3.7 Tensões no Sul e no Norte Global 

 

  

 O neoconstitucionalismo permite a compreensão da constitucionalização simbólica331 

como a discrepância entre a função hipertroficamente simbólica e a insuficiente concretização 

jurídica de diplomas constitucionais.  

Assim, a Constituição é entendida como o acoplamento estrutural entre a política e o 

direito, composta por prestações recíprocas em inferências e interpenetração entre os Poderes. 

No entanto, se torna deficiente quando a sua eficácia está baseada na legislação simbólica, 

marcada pela: a) confirmação de valores sociais; b) suposta demonstração de capacidade 

                                                           
330 NOGUEIRA, Edwirges. Seca avança no Nordeste e assume contornos severos, mostra estudo. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-10/seca-avanca-e-assume-contornos-severos-no-nordeste> 

Acesso em: 18 nov. 2016. 
331 NEVES, Marcelo. Constitucionalização simbólica. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. Disponível 

em: <https://www.passeidireto.com/arquivo/6509150/neves-marcelo---a-constitucionalizacao-simbolica/13> 

Acesso em: 24 nov. 2016. 
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indeterminável de ação do Estado; e c) adiamento da solução de conflitos sociais por 

compromissos dilatórios. 

 Essa “legislação-álibi” mascara a realidade ao apresentar resposta jurídica fluída e 

inexigível, desempenhando função “ideológica”. Ela se consolida como uma forma de 

manipulação ou ilusão que imuniza o sistema político contra outras alternativas realmente 

viáveis. Pragmaticamente, nada consegue implementar, dada a complexidade do litígio 

estrutural e a necessidade de coordenação entre os poderes. Mas ela abranda um conflito 

político interno dos Poderes por um lei “aparentemente progressista” para transferir para um 

futuro indeterminado a solução do conflito social subjacente. 

 O emprego abusivo da legislação-álibi leva à descrença do próprio sistema jurídico. A 

população se sente enganada e lesada e os atores políticos se tornam cínicos. 

 Em uma análise sociológica, a Constituição simbólica aparece como uma realidade 

marcante da pós-modernidade principalmente nos países periféricos que buscam se firmar como 

Estado Social, mas sofrem com a desigualdade social e econômica. 

 Diante das críticas sobre a violação de direitos humanos, a Constituição simbólica 

funciona como um álibi, pois reconhece a vigência e a importância desses direitos. No entanto, 

sempre aponta a “culpa” do subdesenvolvimento da sociedade pelas crises econômicas e a 

corrupção. Por essas razões, foi desenvolvida uma jurisprudência mais progressista em países 

como a Colômbia, África do Sul e a Índia. 

 No entanto, é importante atentar que o estado de coisas inconstitucional também pode 

acontecer em países considerados desenvolvidos. Diante de uma questão externa, é possível 

que o equilíbrio interno dos poderes seja alterado de forma a negligenciar uma parte específica 

da população. Essa cegueira deliberada pelos principais atores políticos por considerável 

período de tempo pode acarretar em uma violação profunda de direitos humanos para alguns 
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povos pelo bloqueio institucional e a ausência de representatividade perante as autoridades 

oficiais. 

 Um quadro tendente à configuração de estado de coisas inconstitucional é a crise dos 

refugiados na Europa. Nos últimos anos, houve uma grande leva de migrações de povos 

muçulmanos, sobretudo da Síria e da Líbia para a Europa.332 Os países assimilaram essas 

populações de forma distinta em seus territórios, mas todos mantem forte debate sobre os 

problemas de ordem política, cultural e humanitária enfrentados. A atual crise migratória é um 

fenômeno bastante complexo, que se entrelaça com diversas questões contemporâneas, tais 

como conflito armado e interesses geopolíticos no Oriente Médio, fortalecimento de 

organizações extremistas, manifestações de xenofobia, baixa taxa de natalidade das populações 

europeias, crise econômica e choque cultural. 

 A tensão econômica e política entre os países europeus passou a ser a gravada pela crise 

humanitária dos refugiados. Os países já se dividiram em relação ao tratamento oferecido aos 

refugiados, repartindo politicamente a União Europeia. Em 2016, houve o Brexit, saída do 

Reino Unido da União Europeia, por votação popular em plebiscito em que a campanha 

vencedora valorizou os riscos trazidos pela imigração e o apelo para a identidade nacional. 

 Dessa forma, os estudos do estado de coisas inconstitucional são valiosos para os países 

do Sul Global, bem como do Norte Global. Cada hemisfério tem seus próprias e particulares 

falhas estruturais. No entanto, o estado de coisas inconstitucional se apresenta para todos esses 

países como mecanismo de superação de crise institucional interna diante de persistente e 

reiterada violação de direitos humanos. 

 

                                                           
332 “A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que mais de 300 mil pessoas tentaram cruzar o Mar 

Mediterrâneo para chegar à Europa em 2015.” Disponível em: 

<http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/atualidades-vestibular/entenda-como-a-crise-de-refugiados-na-

europa-pode-ser-abordada-nos-vestibulares-e-o-enem/> Acesso em: 24 nov. 2016. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Nessa pesquisa científica, foi formulado um sistema jurídico material e processual em 

forma de árvore para explicar a aplicação do estado de coisas inconstitucional no Brasil. Trata-

se de reflexão jurídico-filosófica com proposta renovadora por nova metodologia científica, ora 

dedutiva, ora indutiva. A partir da concretude da árvore física, há a analogia investigativa com 

a proposta sinótica pela abstração da proposição. 

 Instrumento de superação de crise institucional, o estado de coisas inconstitucional trata 

da realidade inconstitucional em controle de constitucionalidade composta por duas fases: 

abstrata e concreta. A primeira fase abstrata, representada pelo tronco da árvore, analisa o fato 

indicado e a sua incompatibilidade com o regime constitucional. Em seguida, declara, em 

sentença estrutural, a existência de falha estrutural e a vigência do estado de coisas 

inconstitucional. 

 A segunda fase concreta, representada pela copa da árvore, é principalmente composta 

pelo monitoramento das diretrizes estabelecidas para a superação do litígio estrutural. Assim, é 

estudada a realidade fática com os diálogos institucionais para encontrar a solução 

constitucionalmente adequada para a repressão e prevenção da violação de direitos 

fundamentais. 

 As principais críticas doutrinárias de cunho filosófico e político foram expostas, 

debatidas e combatidas pela noção de ductilidade do direito constitucional, com sua plasticidade 

e fluidez, na interpretação de postulados e conceitos jurídicos clássicos. Assim, a clássica 

Separação dos Poderes passou a ser revista pela construção coordenada das funções estatais, 

combinando a consensualidade, o equilíbrio nas relações policêntricas e a suplementariedade 

do Estado. 
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 Já a alegação de ilegitimidade democrática e incapacidade institucional foram afastadas 

pela observância da democracia deliberativa. A deliberação das razões públicas pela teoria dos 

diálogos institucionais fortalece a escolha de novos rumos coletivos de modo a garantir o 

mínimo existencial e a eficácia dos direitos fundamentais. 

 Ademais, a crítica sobre discricionariedade judicial e violação da previsibilidade 

jurídica pode ser com combatida pela excepcionalidade e temporariedade da declaração de 

existência do estado de coisas inconstitucional, tendo em vista a aplicação dos seus rigorosos 

pressupostos de existência. 

 Superada a resistência inicial das críticas doutrinárias, a árvore pode crescer 

vigorosamente alimentada pela teoria dos diálogos institucionais essencialmente dialógica. 

 Assim, as raízes da árvore compõem as causas profundas que desenvolveram o estado 

de coisas inconstitucional. Por isso, é importante a ciência e a conscientização dos problemas 

quanto à descoordenação entre os poderes, fragmentação do poder político, ausência de vontade 

política, falta de poder de agenda, ausência de medidas regulamentares e legislativas, 

ineficiência administrativa e precária infraestrutura. 

Assim, quanto maior a compreensão da profundidade das causas, maior será a 

possibilidade de estabilizar o tronco da declaração do estado de coisas inconstitucional. 

Na copa da árvore, surgem as soluções para a superação do estado de coisas 

inconstitucional. Cada diretriz da sentença estrutural pode estimular o surgimento de um galho 

com as suas ramificações.  

Os frutos são a síntese dos esforços dos atores políticos, da sociedade civil e da 

Administração Pública em uma verdadeira relação jurídica multilateral na superação do litígio 

estrutural.  

O amadurecimento dos frutos permite o nascimento das sementes da conscientização 

popular para a importância do exercício da democracia deliberativa para garantir a dimensão 
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objetiva dos direitos fundamentais e realização das promessas constitucionais. Assim, toda 

semente guarda em si própria que o trabalho organizado pressupõe liberdade, responsabilidade 

e consciência dos Poderes e de toda a população. 
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