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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a efetividade do estado de coisas 

inconstitucional em face das políticas públicas de garantia de direitos fundamentais, no 

âmbito das decisões estruturais proferidas pela Corte Constitucional colombiana. O estado de 

coisas inconstitucional é um produto da elaboração jurisprudencial da Corte Constitucional da 

Colômbia, como alternativa para solução de graves e históricos problemas de violação de 

direitos fundamentais, nos limites daquele país. Na Colômbia, foi utilizado, pioneiramente 

através da Sentença SU-559, de 6 de novembro de 1997, que discutira a violação de direitos 

previdenciários de professores por parte dos municípios de María La Baja e Zambrano. 

Naquela circunstância foi constatado que tal violação decorria de falhas estruturais do Poder 

público, havendo deficiências no funcionamento de vários órgãos envolvidos. A história do 

estado de coisas inconstitucional, na Colômbia, possui um rosto e esta face é marcada pelo 

histórico julgamento que culminou com a sentença T-025, de 22 de janeiro de 2004, que 

discutiu a questão dos desplazados. Obrigados a abandonar seus domicílios, trabalhos e 

escolas para fugir das ameaças e perigos ocasionados pelos conflitos armados, os 

desplazados, ou as vítimas do desplazamentiento ou deslocamento forçado interno, são ainda 

hoje um dos principais problemas sociais que a Colômbia enfrenta. Por este motivo, na 

extensa cronologia do estado de coisas inconstitucional, nenhuma questão envolveu tanto a 

Corte Constitucional e se tornou tão marcante para os destinos da população como o drama 

dos desplazados, na Colômbia. A Sentença T – 025/2004 é, portanto, um marco para o 

Tribunal, tendo sido conceituada como uma macrossentença, pela complexidade da situação 

que se propôs a resolver. Através dela, a Corte Constitucional colombiana consignou os 

requisitos básicos para o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional. No Brasil, 

o estado de coisas inconstitucional foi evocado como tese principal no âmbito da ADPF nº 

347, que questiona o contexto de violações massivas a que se encontra submetida a população 

carcerária do país. A ação ainda não foi julgada em seu mérito. A investigação empreendida 

tem um caráter exploratório quanto aos seus objetivos, sendo que a abordagem utilizada foi a 

abordagem quali-quantiativa, visando abranger o maior número possível de dados e 

informações sobre o assunto em estudo. Quanto aos procedimentos de pesquisa, a 

investigação classifica-se como: documental, bibliográfica, com traços históricos e 

monográficos. A pesquisa buscou demonstrar através de dados numéricos e de outras 

informações obtidas através de visita técnica a Corte Constitucional Colombiana e entrevistas, 

que o estado de coisas inconstitucional ainda não atendeu as expectativas dos colombianos e 

da própria Corte Constitucional. Tal hipótese é verificável e comprovável pela simples análise 

das estatísticas atuais sobre o crescimento do número de deslocados forçados internos no país, 

fato considerado, ainda hoje, o principal desafio que a nação enfrenta.  

 

 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Violação. Estado de coisas inconstitucional. 

Sentenças estruturais. 

 

  



 

RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la efectividad del estado de cosas 

inconstitucional, frente a las políticas públicas para garantizar los derechos fundamentales, en 

el marco de las decisiones estructurales emitidas por la Corte Constitucional colombiana. El 

estado de cosas inconstitucional es producto de la elaboración jurisprudencial de la Corte 

Constitucional de Colombia, como una alternativa para resolver problemas graves e históricos 

de violación de derechos fundamentales dentro de las fronteras de ese país. En Colombia, fue 

pionera a través de la Sentencia SU-559 del 6 de noviembre de 1997, que discutió la violación 

de los derechos de seguridad social de los docentes por parte de los municipios de María La 

Baja y Zambrano. En esa circunstancia se descubrió que dicha violación se debía a fallas 

estructurales del Gobierno y que había deficiencias en el funcionamiento de varios órganos 

involucrados. La historia del estado de cosas inconstitucional en Colombia tiene una cara, y 

esa cara está marcada por el juicio histórico que culminó en el juicio T-025 del 22 de enero de 

2004, que discutió el tema del disgusto. Forzados a abandonar sus hogares, trabajos y escuelas 

para escapar de las amenazas y los peligros que representan los conflictos armados, los 

desplazados o las víctimas de desagrado o desplazamiento forzado interno, siguen siendo uno 

de los principales problemas sociales que enfrenta Colombia. Por esta razón, en la extensa 

cronología del estado de cosas inconstitucional, ningún tema ha involucrado tanto al Tribunal 

Constitucional y se ha vuelto tan llamativo para el destino de la población como el drama de 

los desposeídos en Colombia. La Sentencia T - 025/2004 es, por lo tanto, un hito para la 

Corte, habiendo sido conceptualizado como una macrosentencia, debido a la complejidad de 

la situación que propuso resolver. A través de él, la Corte Constitucional colombiana 

estableció los requisitos básicos para el reconocimiento de un estado de cosas 

inconstitucional. En Brasil, el estado de cosas inconstitucional se planteó como la tesis 

principal en el contexto del ADPF No. 347, que cuestiona el contexto de violaciones masivas 

a la población carcelaria del país. La demanda aún no ha sido juzgada por sus méritos. La 

investigación realizada tiene un carácter exploratorio en cuanto a sus objetivos, y el enfoque 

utilizado fue el enfoque cualitativo y cuantitativo, con el objetivo de cubrir la mayor cantidad 

de datos e información posible sobre el tema en estudio. En cuanto a los procedimientos de 

investigación, la investigación se clasifica en: documental, bibliográfica, con características 

históricas y monográficas. La investigación buscó demostrar a través de datos numéricos y 

otra información obtenida a través de una visita técnica a la Corte Constitucional colombiana, 

y entrevistas, que el estado de cosas inconstitucional aún no ha cumplido las expectativas de 

los colombianos y la propia Corte Constitucional. Esta hipótesis es verificable y verificable 

simplemente analizando las estadísticas actuales sobre el crecimiento en el número de 

desplazados internos en el país, un hecho que todavía se considera el principal desafío que 

enfrenta la nación. 

 

 

Palabras clave: Derechos fundamentales; Violación Estado de cosas inconstitucional; 

Oraciones estructurales. 
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INTRODUÇÃO 

A nação Colombiana parece predestinada a viver sob o signo da guerrilha, dos conflitos 

armados e da violência, em uma luta permanente em busca da efetivação de ideais distantes, 

para aquele povo, tais como democracia, valores republicanos e paz social.  

A célebre frase do General Francisco de Paula Santander, insculpida no frontispício 

anterior do prédio da Corte Constitucional, onde se lê: "Colombianos, las armas os han dado 

la independencia, las leyes os daran libertad", parece não encontrar lugar ainda no 

pensamento das instituições e nos corações de parte da heterogênea população colombiana. É 

mais provável que a frase não tenha, ainda, alcançado plena compreensão, em todo o universo 

multicultural da sociedade colombiana, composta em sua essência por indígenas, negros e 

brancos europeus. 

Com uma guerrilha que já dura mais de 55 anos, levada a efeito pelos grupos 

denominados FARCs (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) e ELN (Exército de 

Libertação Nacional), a história política, econômica e constitucional daquele belo país ainda 

está atrelada a este contexto. A ampla violação de direitos fundamentais, nestas 

circunstâncias, é quase inevitável.  

A presente investigação busca apresentar a técnica de decisão denominada estado de 

coisas inconstitucional, utilizada pela Corte Constitucional Colombiana, no âmbito de suas 

decisões. Tendo em vista a realidade apresentada por importantes obras que tratam do tema no 

Brasil, a pesquisa optou por um caminho diferente. Aqui, objetiva-se empreender uma 

reconstrução do sentido do estado de coisas inconstitucional, demonstrando os aspectos 

práticos que perpassam a aplicação da técnica, do ponto de vista das complexas ordens 

estruturais que são emitidas e da maneira como elas são efetivadas, pelos diversos órgãos e 

autoridades envolvidas. Para tanto, a pesquisa não se limitou a apenas oferecer críticas, ou 

conclusões baseadas em análise bibliográfica. Antes, porém, buscou-se também conceder o 

momento da fala àqueles que materializam as ordens estruturais contidas nas Sentenças do 

estado de coisas inconstitucional na Colômbia. Sob essa perspectiva, a pesquisa encontrou 

informações importantes e até certo ponto inéditas.  

Buscando realizar o recorte mais adequado sobre o tema, o título da pesquisa empregou 

a famosa metáfora do “guardião da promessa” para referir-se ao Poder Judiciário francês da 

década de 50. A expressão é fruto do livro “O guardião de promessas: justiça e democracia” 

de autoria do jurista francês e ex-magistrado Antoine Garapon. Em seu texto, Garapon analisa 

o crescimento da autonomia do Poder Judiciário, cuja responsabilidade é garantir as 



16 
 

 

promessas não cumpridas pelos Poderes Legislativo e Executivo. Fenômenos como ativismo 

judicial e judicialização tornam-se de fácil compreensão em sua obra, ao adquirir-se a 

percepção de que eles são frutos do déficit democrático dos outros Poderes. O Judiciário é, 

portanto, o guardião das promessas que não fez e o guardião das próprias promessas não 

concretizadas pela Constituição, uma tarefa, por certo, assaz complexa. Nesse espaço de lutas, 

duelam a postura mais ativista da Corte e a competência para administrar as políticas públicas 

tão necessárias para garantia de direitos fundamentais. Cabe, portanto, ao guardião das 

promessas – o Poder Judiciário – utilizar-se da ferramenta do estado de coisas inconstitucional 

para tentar entregar a sociedade aquilo que ela almeja e precisa.  

O objetivo geral da investigação é apresentar informações práticas sobre o 

funcionamento do mencionado instituto, aptas a ensejar uma reconstrução do sentido do 

estado de coisas inconstitucional, respeitando-se, contudo, suas vantagens e benefícios. Em 

outras palavras, almeja-se demonstrar até que ponto esta criação da jurisprudência colombiana 

tem surtido efeitos positivos. Por outro lado, os objetivos específicos são: apresentar de forma 

breve os conceitos básicos de teoria da Constituição, como suporte teórico e conceitual para 

compreensão da temática principal da pesquisa, apresentar a ideia fundamental do texto base 

“O guardião de promessas: justiça e democracia”, de Antoine Garapon, caracterizar a figura 

do estado de coisas inconstitucional, dentro do universo dos litígios ou ações estruturais, e 

seus respectivos remédios, conceituar a técnica de decisões do estado de coisas 

inconstitucional e investigar os aspectos práticos que envolvem o instituto através de vista 

técnica à Corte Constitucional colombiana, avaliando algumas questões práticas, no que 

concerne ao emprego desta técnica de decisão.  

A investigação científica parte de um “conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos” (GIL, 2002, p. 8) que são os métodos científicos. Marconi e Lakatos (2007) 

afirmam que o emprego de métodos científicos não é exclusividade da ciência, sendo possível 

sua utilização em situações práticas do cotidiano. Entretanto, do ponto de vista científico, não 

há ciência sem o emprego de métodos científicos. 

A investigação empreendida aqui teve um caráter exploratório, quanto aos seus 

objetivos, porquanto buscou proporcionar uma maior familiaridade com o tema, tornando-o 

mais explícito e auxiliando na construção das hipóteses (GIL, 2002). A abordagem utilizada 

foi a abordagem quali-quantiativa, visando abranger o maior número possível de dados e 

informações sobre o assunto em estudo. Quanto aos procedimentos de pesquisa, a 

investigação classifica-se como: documental, pois utilizou-se de materiais que não receberam 
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tratamento analítico e que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa (GIL, 2002); bibliográfica, pois foi desenvolvida, também, com auxílio de materiais 

já elaborados, como livros e artigos científicos (GIL, 2002). A pesquisa também mantém 

traços históricos e monográficos. 

Foram realizados levantamentos realizados in loco na própria Corte Constitucional 

Colombiana. A Corte Constitucional Colombiana funciona no Palácio de Justiça Alfonso 

Reyes Echandia, localizada na rua 12, nº 7-65, em Bogotá, na capital da Colômbia. Ao fundo, 

tem-se a Praça Simón Bolívar, considerada o coração de Bogotá, uma praça histórica que 

abriga grandes construções da capital, como o próprio Palácio de Justiça, a Catedral Primada 

de Colômbia e o Congresso Nacional. Alguns aspectos relativos ao contexto histórico político 

da Colômbia impediram que a pesquisa avançasse na coleta de dados por mais dias. Nas 

semanas que antecederam a visita, previamente agendada à Corte Constitucional Colombiana 

(25 a 29 de novembro de 2019) manifestações eclodiam por toda a capital da Colômbia. Na 

semana anterior, o Governo estabelecera toque de recolher para preservar a popular onda de 

violência que assolava as ruas da capital colombiana. Marchas pacíficas tornavam-se cenários 

de confronto com o esquadrão antidistúrbios da Colômbia, o famoso ESMAD, militares do 

interior da Colômbia seguiam como reforço para a Capital e eram vistos acampados em 

barracas em vários pontos da cidade, inclusive no pátio do prédio da Corte Constitucional. 

Governistas e opositores trocavam acusações políticas mútuas. As manifestações eram, 

supostamente, motivadas por reinvindicações em torno das mortes de indígenas, ex-

guerrilheiros e líderes sociais. Questões como previdência social, aposentadoria, educação e 

também o cumprimento de compromissos estabelecidos no âmbito do processo de paz 

também eram demandados. As mortes de três manifestantes, ocorridas na última semana e, 

principalmente, a morte do jovem Dilan Cruz, de 18 anos, no dia 25 de novembro de 2019, 

vítima da ação da Polícia, inflamaram os ânimos já acirrados dos manifestantes. Estando a 

visita agendada para os dias 26 a 29 de novembro, devido a morte do jovem manifestante e o 

quadro de riscos à ordem pública que se estabeleceu, os trabalhos da Corte só foram retornar 

no dia 27 de novembro, tendo sido reajustado o roteiro de visita e reduzido o tempo para 

realização da pesquisa. Ainda assim, a coleta de dados foi feita sem a entrevista aos Ministros 

da Corte que estava prevista, uma vez que estes não se dispuseram a comparecer à Corte em 

virtude do fato de que as manifestações se concentravam nas imediações do prédio. Outras 

questões também favoreciam o clima de tensão vivenciado naquele país, tais como a explosão 

de um carro bomba na porta da Academia de Polícia em Bogotá, matando de 10 (dez) pessoas 

e ferindo mais de 50 (cinquenta), em Janeiro de 2019, e a morte de cerca de 08 (oito) pessoas 
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nos arredores da cidade colombiana de Cali, em outubro de 2019. Tais fatos tiveram ampla 

cobertura da imprensa colombiana e internacional. Ainda assim, a coleta de dados para a 

pesquisa foi realizada dentro das condições de segurança possíveis.  

Na análise do tema, utilizou-se do método indutivo, sendo este conceituado como um 

método que utiliza generalização, partindo de análises particulares para análises mais amplas 

(MARCONI E LAKATOS, 2007). Também foi empregado o método dialético, segundo o 

qual tudo se relaciona, se transforma, havendo sempre uma contradição inerente a cada 

fenômeno. De acordo com Gil (2002, p. 14), a dialética é útil, pois “fornece as bases para uma 

interpretação dinâmica e totalizante da realidade”.  

No primeiro capítulo, buscou-se delinear, inicialmente, os aspectos mais gerais da 

Teoria da Constituição, uma vez que a análise do tema objeto da pesquisa pressupõe um 

entendimento preliminar dos conceitos básicos do Direito Constitucional. Nesse sentido, 

apresentou-se os modelos de Estado, a gênese do constitucionalismo no mundo e seus tipos, 

conceitos fundamentais para a Teoria do Direito, como a ideia de Positivismo Jurídico e Pós-

positivismo, e temáticas mais recentes, como a discussão que envolve o 

Neoconstitucionalismo. Como forma de entender o papel das ações no controle de 

constitucionalidade, alguns aspectos gerais da Constituição brasileira de 1988 e determinadas 

noções do Controle de Constitucionalidade das normas também foram apresentados.  

No segundo capítulo, apresentam-se as linhas gerais do livro “O guardião de promessas: 

justiça e democracia” de autoria do jurista francês e ex-magistrado Antoine Garapon. 

Consoante já fora mencionado, a obra retrata a visão que o autor tem, com sua experiência 

acadêmica e de magistrado, sobre a atuação do Poder Judiciário francês, na década de 1950. 

Embora escrito há mais de 50 anos, tendo como foco a realidade do Judiciário europeu, o 

livro demonstra várias questões comuns ao Poder Judiciário brasileiro. Dentre elas: o poder 

dos juízes no exercício de suas funções, a incerteza das normas, o papel da imprensa 

influenciando os julgados e a questão da imparcialidade judicial. Não por acaso, a obra de 

Garapon ainda é muito festejada no cenário brasileiro.  

No terceiro capítulo, foram elaboradas as principais linhas acerca dos litígios estruturais 

e seus respectivos remédios, no contexto das demandas complexas. Dessa forma, foi 

demonstrado o modo como surgiram a demandas estruturais no mundo, os modelos decisórios 

aplicáveis às ações estruturais (modelo de ordens específicas e rígidas, modelo de ordens 

abertas e flexíveis e experimentalismo democrático). Também tiveram lugar as técnicas 

utilizadas para implementação de ações estruturais.  
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No quarto capítulo, são definidas as linhas mestras do instituto do estado de coisas 

inconstitucional. Antes porém, preocupou-se em demonstrar a história política constitucional 

da Colômbia. Similar ao Brasil, a Colômbia também enfrentou uma ditadura militar e obteve 

uma abertura política com a promulgação da Constituição de 1991. Nesse sentido, o capítulo 

dedica um item específico ao processo histórico que gerou a Constituição da Colômbia de 

1991 e o contexto da Assembleia nacional constituinte, ao lado do controle de 

constitucionalidade colombiano. A estrutura do Poder Judiciário Colombiano também é 

apresentada tendo em vista a sofisticação do sistema de Altas Cortes daquele país e sua 

influência na preservação e garantia dos direitos fundamentais. O item sobre a Corte 

Constitucional Colombiana e seu papel na Jurisdição constitucional do país é um aspecto 

importante do capítulo, pois logo em seguida, destacam-se as ações perante a Corte 

Constitucional Colombiana, em especial a Ação de tutela, considerada pela doutrina pátria 

como o verdadeiro embrião do estado de coisas inconstitucional. A fim de que se conheça um 

pouco do padrão decisório da Corte Constitucional da Colômbia, o capítulo menciona um 

apanhado das principais jurisprudências que pautaram o pensamento da Corte nos últimos 

anos. Não obstante citar as jurisprudências mais tradiconais pelas quais a Corte Constitucional 

da Colômbia tornou-se conhecida no mundo, dedicou-se um item específico a uma decisão 

considerada inédita e de fundamentação altamente progressista na defesa de direitos 

fundamentais, a Sentença T-398 de 2019, que dispõe sobre o direito fundamental à higiene 

menstrual de moradoras de rua, na capital de Bogotá.  

Após oferecer o suporte teórico considerado adequado para avançar no entendimento 

das principais questões que envolvem o tema, o capítulo traz os elementos essenciais aos 

requisitos ou pressupostos do estado de coisas inconstitucional. O estado de coisas 

inconstitucional é produto da elaboração jurisprudencial e da criatividade inventiva da Corte 

Constitucional da Colômbia, como alternativa para solução de graves e históricos problemas 

de violação de direitos fundamentais, nos limites daquele país. Foi utilizado, pioneiramente, 

na Colômbia, através da Sentença SU-559, de 6 de novembro de 1997, que discutira a 

violação de direitos previdenciários de professores por parte dos municípios de María La Baja 

e Zambrano. Naquela circunstância, foi constatado que tal violação decorria de falhas 

estruturais do Poder público, havendo deficiências no funcionamento de vários órgãos 

envolvidos. Em uma decisão inédita (SU-559/1997), a Corte Constitucional assegurou o 

direito aos professores, declarou a existência de um estado de coisas inconstitucional para 

aquela situação, expedindo ordens estruturais para as autoridades e órgãos envolvidos e 

garantiu o direito também para todos os milhares de professores em igual situação, espalhados 
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pelo país. Foi o primeiro registro de atuação da Corte aplicando o conceito de estado de coisas 

inconstitucional na proteção de direitos fundamentais violados.  

A história do estado de coisas inconstitucional na Colômbia possui um rosto e esta face 

é marcada pelo histórico julgamento que culminou com a sentença T-025, de 22 de janeiro de 

2004, que discutiu a questão dos desplazados. Obrigados a abandonar seus domicílios, 

trabalhos e escolas para fugir das ameaças e perigos ocasionados pelos conflitos armados, os 

desplazados ou, as vítimas do desplazamiento ou deslocamento forçado interno, são hoje um 

dos principais problemas que a Colômbia enfrenta, indubitavelmente. Por este motivo, na 

extensa cronologia de emprego de declarações de estado de coisas inconstitucionais, nas 

sentenças da Corte Colombiana, nenhuma questão envolveu tanto a Corte Constitucional e se 

tornou tão marcante para os destinos da população como o drama dos desplazados, na 

Colômbia. A Sentença T – 025/2004 é, portanto, um marco para o Tribunal, tendo sido 

conceituada como uma macrossentença, pela complexidade da situação que se propôs a 

resolver. Através desta Sentença, a Corte Constitucional colombiana consignou como 

requisitos básicos para o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional a existência 

das seguintes características:  

a) existência de violação massiva e generalizada de direitos fundamentais capazes 

de afetar um número significativo de pessoas;  

b) que haja omissão prolongada das autoridades no cumprimento de suas 

atribuições;  

c) necessidade de buscar no Judiciário a satisfação do direito violado;  

d) ausência de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias capazes de 

evitar a violação dos direitos;   

e) a existência de um problema social, que exija a atuação conjunta e coordenada 

de diversos atores públicos e privados;   

f) congestionamento do sistema judiciário caso todos os titulares dos direitos 

violados demandem em juízo.  

Posteriormente, demonstra-se como o estado de coisas inconstitucional teve lugar em 

ordenamentos jurídicos, como Peru e Brasil. Neste último, o estado de coisas inconstitucional 

foi evocado como tese principal no âmbito da ADPF nº 347, que questiona o contexto de 

violações massivas a que se encontra submetida à população carcerária do país. A ação ainda 

não foi julgada em seu mérito. 
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O quinto capítulo tem um propósito bem específico. Através de entrevistas, visitas às 

instalações da Corte Constitucional e às dependências das Salas de Seguimento, pesquisas na 

biblioteca central daquele Tribunal e coleta de material bibliográfico e fotos, busca-se 

conhecer os bastidores do estado de coisas inconstitucional. Respirar a atmosfera colombiana 

das ações de tutela e das sentenças estruturais trouxe um entendimento mais claro da gênese e 

funcionamento de todo o instituto. Espera-se, portanto, que o texto escrito tenha a capacidade 

de retratar para o leitor esta rica experiência.  

No âmbito das considerações finais, a pesquisa buscou demonstrar através de dados 

numéricos e das informações obtidas através das entrevistas, que o estado de coisas 

inconstitucional ainda não atendeu as expectativas dos colombianos e da própria Corte 

Constitucional. Tal hipótese é verificável e comprovável pela simples análise das estatísticas 

atuais sobre o crescimento do número de deslocados forçados internos no país. As sentenças 

estruturais do estado de coisas inconstitucional possuem o mérito de dar visibilidade a questão 

dos desplazados, valorizando-o em sua dimensão de crise humanitária, argumento real e 

visível para o mundo hoje. Entretanto, a nação colombiana tão afetada por violações de 

direitos fundamentais diversas, espera, ainda, com ansiedade, que o estado de coisas 

inconstitucional não se torne um discurso vazio, ou apenas, uma histórica jurisprudência.  

A investigação não tem a pretensão de esgotar o tema, nem questiona as bases daquilo 

que fora visto sobre o assunto. Entretanto, busca-se apresentar o tema através de novas 

nuances por meio de um processo de experienciação própria, demonstrando ao leitor outras 

questões que um trabalho meramente bibliográfico não possibilitaria.  
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1  TEORIA DA CONSTITUIÇÃO 

 

1.1. Aspectos gerais da Teoria da Constituição  

 

A ideia sobre a necessidade e importância da criação de uma teoria da Constituição 

remonta à obra do jurista alemão Carl Schmitt. Segundo Cattoni de Oliveira (2014) a 

inexistência de uma reflexão sistemática sobre a Constituição na Alemanha, na primeira 

metade do século XX, foi o que levou Carl Schmitt a denominar seu estudo de Teoria da 

Constituição. Para Cattoni de Oliveira (2014) a proposta de Carl Schmitt era a de que esta sua 

teoria da Constituição deveria ser capaz de sobrepor-se como disciplina, estando apta a 

diferenciar-se e até mesmo se opor às teorias do Estado patrocinadas pelos estudos de Georg 

Jellinek, Paul Laband, Hans Kelsen, Hermann Heller, bem como os enfoques assumidos pelas 

críticas marxistas e por outras correntes que se debruçavam em torno das discussões sobre o 

Processo Constituinte e sobre as experiências decorrentes da vigência da Constituição de 

1919. 

Essa visão decorre do fato de que a Constituição é, portanto, o documento primeiro a 

dar sentido e existência a um Estado. Segundo Loewenstein (1979, p. 146): “Cada 

constituição é um organismo vivo, sempre em movimento como a própria vida e está sujeito à 

dinâmica da realidade que nunca pode ser capturada através de fórmulas fixas.” Esse 

importante conjunto de normas jurídicas que organiza a fundação do Estado e estrutura sua 

forma e sistema de governo, define também o rol de direitos fundamentais estabelecendo 

princípios basilares que devem guiar a nação, com vistas ao bem-estar e a preservação de 

liberdades básicas a todos os indivíduos. A partir deste exame de caráter jurídico, que 

reconhece o sentido axiológico e o papel das Constituições, advém o fato de que a Carta 

Política é o parâmetro de validade máximo de todas as demais normas jurídicas existentes no 

ordenamento. 

Para Cattoni de Oliveira (2014, p. 29) tamanha é a importância da Teoria da 

Constituição que ela “cumpre um papel central, como chave interpretativa do Direito 

Constitucional Democrático e, por isso, de todo o Direito.” Segundo Cattoni de Oliveira 

(2014, p. 29), o correto seria uma releitura da Teoria do Direito, de modo que esta pudesse ser 

“compreendida fundamentalmente como Teoria da Constituição.” 

Entretanto, o campo de observação da Teoria da Constituição, conforme Cattoni de 

Oliveira (2014) situa-se na perspectiva do recorte teórico necessário capaz de diferenciá-la da 
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Teoria Geral do Estado, do estudo das Instituições Políticas, ou da Teoria Geral do Direito 

Público, por exemplo. A teoria Geral do Direito Público trata da análise dos princípios 

jurídico-públicos reconhecidos nas várias ordens jurídicas, cuja pretensão é a reconstrução 

conceitual dos institutos constitucionais no tocante às suas características mais abstratas, 

genéricas e permanentes. Para o autor, contudo, a expressão “Teoria Geral do Direito 

Público” carrega consigo a possibilidade de distintas formas de interpretação e compreensão, 

uma vez que ela representa uma construção histórico-social. O estudo das Instituições 

Políticas trata da “institucionalização do poder político”, sob uma dimensão na qual um 

estudioso poderia analisar a conformação das forças político-sociais através Direito Público, 

principalmente por meio do Direito Constitucional. Por fim, a distinção entre Teoria da 

Constituição e Teoria do Estado é assunto que merece uma maior reflexão. Versa a Teoria 

Geral do Estado sobre a análise da institucionalização jurídico-social do poder político do 

Estado. Como o conceito de Estado é compreendido como o núcleo da organização política da 

sociedade, as relações sociais são, consequentemente, uma referência à estrutura de Estado. 

Para Habermas (1974, p. 34ss, apud CATTONI DE OLIVEIRA, 2014, p. 34), esta concepção 

de viés republicano, influenciada por Aristóteles e Hegel, tornou-se problemática em função 

do aumento da complexidade das sociedades modernas, bem como, por força do 

multiculturalismo, da globalização e dos desafios colocados pela formação de novos blocos 

econômicos e políticos, tendo como exemplo a União Europeia. Conforme adverte Cattoni de 

Oliveira (2014, p. 34) o termo “público”, atualmente, deve ser empregado de forma a 

considerar: “(...) uma dimensão mais complexa do que simplesmente a de um locus estatal – 

deve ser compreendido como dimensão discursiva de mobilização e expressão dos diversos 

fluxos comunicativos, políticos, científicos e culturais.” É nesse sentido que Habermas (1997, 

p. 289, apud CATTONI DE OLIVEIRA, 2014, p. 36) afirma que: “uma cultura política, 

construída sobre princípios constitucionais, não depende necessariamente de uma origem 

étnica, linguística e cultural comum a todos os cidadãos.” Dessa forma, Carvalho Netto (1992, 

p. 156 ss., apud CATTONI DE OLIVEIRA, 2014, p. 37) afirma que o pensamento político 

contemporâneo tem colocado em xeque as bases filosóficas da tradicional Teoria do Estado 

que conhecíamos. Assim, Cattoni de Oliveira (2014) entende que não é mais possível utilizar 

a tradição republicana para compreender a sociedade como uma estrutura que gira em torno 

do Estado, sendo necessário erigir um conceito de esfera pública que não esteja centrada na 

ideia de Estado.  
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1.2. O Estado e suas transformações 

 

O Estado como produto da ficção humana e como ente subjugado às suas próprias 

regras, veio encontrar limites no texto das Constituições. Por este motivo, é necessário 

alcançar alguma compreensão acerca do amplo horizonte histórico que envolve as 

Constituições, de modo a visualizar os argumentos filosóficos e temporais que marcaram a 

trajetória das cartas políticas e suas consequentes relações com a figura do Estado. Uma 

análise sobre o fenômeno denominado Constitucionalismo, e o contexto que perpassa a 

retomada dos fatos que configuraram a evolução dos textos constitucionais ao longo do 

tempo, bem como dos períodos nos quais visualiza-se as sucessivas transformações ocorridas 

no âmbito da figura dos Estados, viabiliza um maior entendimento sobre esta relação. Em 

outras palavras, é dizer que o nascimento das Constituições deita suas raízes na história do 

Constitucionalismo, e esse mesmo Constitucionalismo atravessou profundas transformações 

de acordo com as mudanças ocorridas nos modelos de Estado. Deste modo, um estudo mais 

aprofundado do Constitucionalismo requer uma compreensão mínima das formas pelas quais 

o elemento Estado evoluiu até atingir a configuração que se apresenta nos dias de hoje. Essa 

discussão guarda relação com os fundamentos primeiros do Direito Público.  

Georg Jellinek (1914 apud BONAVIDES, 2006, p. 71) define o Estado como sendo 

uma “[...] corporação de um povo, assentada num determinado território e dotada de um poder 

originário de mando”. De acordo com Streck e Morais (2014), estudar o Estado e suas 

relações com a sociedade implica em examinar os aspectos que envolvem o funcionamento 

das instituições responsáveis pela sociedade, sendo que as noções de Estado, Governo, 

Democracia, Legitimidade e Poder são questões relevantes para o estudo de suas 

complexidades.  

Consoante já fora dito, a reflexão sobre o modo ao qual evoluiu o Estado moderno ao 

longo da história, permite entender questões fundamentais que perpassam a órbita do direito 

público, dos direitos fundamentais e, mormente, da própria gênese do conceito de 

Constituição. Tal reflexão permite visualizar em que proporção as diferentes formas de 

Estado, presentes nos diferentes momentos históricos, propiciaram um ambiente favorável 

para o surgimento dos distintos tipos de Constitucionalismo, bem como da ideia que existe, 

atualmente, sobre os direitos fundamentais. Diferentes momentos da história demonstram que 

esta importante instituição denominada “Estado” subsistiu sob formas variadas, quais sejam: o 
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Estado absolutista, o Estado Liberal ou Burguês, o Estado Social, o Estado Neoliberal e o 

Estado Democrático de Direito. 

A concepção atual de Estado moderno, sob a qual fundamentam-se variadas discussões 

da Filosofia Política, do Direito e da Sociologia, dentre outros ramos do conhecimento, foi 

construída a partir da ideia central de Absolutismo. É dizer que o contexto de centralização do 

poder nas mãos de um monarca, rei ou soberano, encarregado das principais decisões sobre 

assuntos públicos, historicamente, constituiu-se no marco, ou, talvez, no principal elemento 

caracterizador do Estado moderno.  

Para Streck e Morais (2014, p. 46) “a passagem da forma estatal medieval para o Estado 

Absolutista representou um avanço para as relações sociais e de poder.” O Estado 

Absolutista
1
 teve lugar no contexto da preponderância das monarquias absolutistas, a partir do 

século XIV, as quais concentravam todo o poder político nas mãos dos reis. Esse poder 

absoluto constituiu-se em uma realidade incapaz de encontrar limites na sociedade da época, 

ameaçando a existência dos senhores feudais e até mesmo a autoridade reputada como divina 

da própria igreja. Neste período, foram importantes referências as ideias de Thomas Hobbes e 

Nicolau Maquiavel.  

No ano de 1789, a sociedade francesa, profundamente sementada em um modelo 

estratificado que reproduzia enormes desigualdades sociais, mergulha numa crise que 

desestabiliza o já fragilizado sistema que vigorava naquela época. Influenciada pelas ideias de 

John Locke e Montesquieu irrompe a Revolução Francesa, um dos mais expressivos 

acontecimentos históricos que destrói o Absolutismo e inaugura uma nova ordem política. 

Inicia-se uma segunda transformação da sociedade, ou seja, se a primeira mudança fora a 

transição de um modelo feudal para um modelo absolutista, a segunda seria uma 

transformação brusca rumo a aquisição de direitos e liberdades, era o chamado Liberalismo.  

Desse modo, há uma completa mudança de foco, onde a sociedade abandona um modelo 

                                                 
1
 Surgido talvez no século XVIII, mas difundido na primeira metade do século XIX, para indicar nos círculos 

liberais os aspectos negativos do poder monárquico ilimitado e pleno, o termo-conceito Absolutismo espalhou-se 

desde esse tempo em todas as linguagens técnicas europeias para indicar, sob a aparência de um fenômeno único 

ou pelo menos unitário, espécies de fatos ou categorias diversas da experiência política, ora (e em medida 

predominante) com explícita ou implícita condenação dos métodos de Governo autoritário em defesa dos 

princípios liberais, ora, e bem ao contrário (com resultados qualitativa e até quantitativamente eficazes), com 

ares de demonstração da inelutabilidade e da conveniência se não da necessidade do sistema monocrático e 

centralizado para o bom funcionamento de uma unidade política moderna. A força polêmica do termo, presente 

desde sua aparição e nunca abafado pela sua contraditória difusão, acelerou e acentuou por uma parte o sucesso, 

mas também proporcionou vários equívocos sobre sua essência, tornando de uma certa maneira problemática a 

utilização dentro de margens rigorosamente suficientes para garantir a cientificidade requerida pela própria 
pesquisa historiográfica. (BOBBIO, 1998) 
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político de centralidade do poder nas mãos do monarca e ingressa em um novo paradigma 

onde o poder emana das leis. Nesse sentido, Bobbio (2005) sintetiza o ideal liberal burguês
2
  

da seguinte forma:   

 

[...] por “liberalismo” entende-se uma determinada concepção de Estado, na 

qual o Estado tem poderes e funções limitadas, e como tal se contrapõe tanto 

ao Estado absoluto quanto ao Estado que hoje chamamos de social; por 

“democracia” entende-se uma das várias formas de governo, em particular 

aquelas em que o poder não está nas mãos de um só ou de poucos, mas de 

todos, ou melhor, da maior parte, como tal se contrapondo às formas 

autocráticas, como a monarquia e a oligarquia. Um Estado liberal não é 

necessariamente democrático: ao contrário, realiza-se historicamente em 

sociedades nas quais a participação no governo é bastante restrita, limitada 

às classes possuidoras. Um governo democrático não dá vida 

necessariamente a um Estado liberal: ao contrário, o Estado liberal clássico 

foi posto em crise pelo progressivo processo de democratização produzido 

pela gradual ampliação do sufrágio até o sufrágio universal (BOBBIO, 2005, 

p. 08). 

 

A transição do modelo de Estado Absolutista para o Estado Liberal-burguês refletiu-se 

na aquisição de direitos e liberdades por parte da burguesia. Representou, de certo modo, a 

passagem para uma era de individualização de direitos. Em termos jurídicos, tal incorporação 

de direitos individuais é explicável na medida em que a figura do Estado sofre uma redução 

de seu papel, aumentando, naturalmente, a aquisição individual de direitos e garantias.  

                                                 
2
 A definição de Liberalismo como fenômeno histórico oferece dificuldades específicas, a menos que queiramos 

cair numa história paralela dos diversos Liberalismos (G. De Ruggiero, M. Cranston) ou descobrir um 

Liberalismo "ecumênico" (T.P. Neill), que não têm muito a ver com a história. A razão da inexistência de 

consenso quanto a uma definição comum, quer entre os historiadores quer entre os estudiosos de política, é 

devida a uma tríplice ordem de motivos. Em primeiro lugar, a história do Liberalismo acha-se intimamente 

ligada à história da democracia; é, pois, difícil chegar a um consenso acerca do que existe de liberal e do que 

existe de democrático nas atuais democracias liberais: se factualmente uma distinção se torna difícil, visto a 

democracia ter realizado uma transformação mais quantitativa do que qualitativa do Estado liberal, do ponto de 

vista lógico essa distinção permanece necessária, porque o Liberalismo é justamente o critério que distingue a 

democracia liberal das democracias não-liberais (plebiscitaria, populista, totalitária). Em segundo lugar, o 

Liberalismo se manifesta nos diferentes países em tempos históricos bastante diversos, conforme seu grau de 

desenvolvimento; daí ser difícil individuar, no plano sincrônico, o momento liberal capaz de unificar histórias 

diferentes. Com efeito, enquanto na Inglaterra se manifesta abertamente com a Revolução Gloriosa de 1688-

1689, na maior parte dos países da Europa continental é um fenômeno do século XIX, tanto que podemos 

identificar a revolução russa de 1905 como a última revolução liberal. Em terceiro lugar, nem é possível falar 

numa "história-difusão" do Liberalismo, embora o modelo da evolução política inglesa tenha exercido uma 

influência determinante, superior à exercida pelas Constituições francesas da época revolucionária. Isto porque, 

conforme os diferentes países que tinham diversas tradições culturais e diversas estruturas de poder, o 

Liberalismo defrontou-se com problemas políticos específicos, cuja solução determinou sua fisionomia e definiu 

seus conteúdos, que muitas vezes são apenas uma variável secundária com relação à essência do Liberalismo. 

Acrescente-se uma certa indefinição quanto aos referenciais históricos do termo Liberalismo: tal termo pode, 

conforme o caso, indicar um partido ou um movimento político, uma ideologia política ou uma metapolítica (ou 

uma ética), uma estrutura institucional específica ou a reflexão política por ela estimulada para promover uma 
ordem política melhor, justamente a ordem liberal. (BOBBIO, 1998) 
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Entretanto, o fortalecimento dessa classe social tornava-se uma circunstância incapaz de 

se comunicar com as condições gerais de vida das outras classes sociais da época. O aumento 

da desigualdade social e a exploração do homem pelo próprio homem, fez com que a partir 

daí eclodissem movimentos sociais diversos, os quais passaram a demandar igualdade pela via 

dos chamados direitos sociais. Nesse passo, tem lugar as ideias de importantes teóricos 

escritores como Robert Orwen, Karl Marx, Friedrich Engels e John Maynard Keynes.  

Um novo modelo entra em voga, a partir daí, é o chamado Estado Social, que mais tarde 

serviria como base para o surgimento do Welfare State (“Estado do bem-estar social”). 

Referido paradigma é, portanto, o modelo que postula pela aquisição gradual de prestações 

positivas, ou direitos sociais, tais como educação, trabalho, moradia e saúde. Verifica-se, 

assim, uma ruptura e, ao mesmo tempo, uma mudança de uma concepção estritamente 

individualista – pois o Estado Liberal burguês representou um avanço na aquisição de direitos 

individuais – para uma concepção de cunho mais social, na qual, segundo Bonavides (2019), 

há um deslocamento da polaridade individual para a polaridade social. Barroso (2014) 

sustenta que no decorrer do século XIX, liberalismo e constitucionalismo iniciam uma etapa 

de consolidação na Europa. Posteriormente, a partir do século XX, o Estado assume uma 

roupagem mais intervencionista, sendo denominado Estado Social, cujo foco passa a ser o 

enfrentamento às questões de injustiça social e a luta contra o poder abusivo do capital. 

Contudo, há ainda uma diferenciação que se faz entre Estado Social e Estado Socialista. 

Difere-se o Estado Socialista pelo fato de que este é capaz de cultivar obrigações socialistas 

com os direitos sociais. Sobre esta distinção, segundo o magistério de Bonavides tem-se que:  

 

 [...] muitos confundem o Estado Social com o Estado Socialista, ou com 

uma socialização necessariamente esquerdista, da qual venha a ser o 

prenúncio, o momento preparatório, a transição iminente. Nada disto. O 

Estado Social representa efetivamente uma transformação superestrutural 

por que passou o antigo Estado liberal. [...] Mas algo, no Ocidente, o 

distingue, desde as bases, do Estado proletário, que o socialismo marxista 

intenta implantar: é que ele conserva sua adesão à ordem capitalista, 

principal cardeal a que não renuncia (BONAVIDES, 2013, p. 184). 

 

Em outra órbita, apresenta-se o Estado Democrático de Direito, cujo alicerce é o 

respeito e acatamento a um catálogo de direitos básicos. Historicamente, diante da 

necessidade de imposição de limites aos arbítrios do soberano, reduzindo-se com isso a 

interferência do poder estatal sobre a vida do indivíduo, a sociedade cuidou de estabelecer 

direitos e garantias básicas que se prestassem a proteção do cidadão, em face da possibilidade 
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de eventuais abusos do próprio Estado. Tais limitações sofridas pelo Estado foram vinculadas, 

inicialmente, a duas ideias elementares: ao princípio da separação dos poderes - que ergue um 

Estado de Direito
3
 - e a noção de direitos fundamentais, os quais favorecem a manutenção da 

democracia, em seu sentido geral. Para o filósofo inglês vinculado a teoria do contrato social, 

John Locke (1994): 

 

A liberdade natural do homem deve estar livre de qualquer poder superior na 

terra e não depender da vontade ou da autoridade legislativa do homem, 

desconhecendo outra regra além da lei da natureza. A liberdade do homem 

na sociedade não deve estar edificada sob qualquer poder legislativo exceto 

aquele estabelecido por consentimento na comunidade civil; nem sob o 

domínio de qualquer vontade ou constrangimento por qualquer lei, salvo o 

que o legislativo decretar, de acordo com a confiança nele depositada. 

(LOCKE, 1994, p. 41) 

 

Desse modo, compreende-se que o Estado Democrático de Direito é aquele que admite 

a premissa da existência de um Estado com poderes limitados pela Constituição Federal e 

pelas leis, sendo que as leis não são ditadas, de forma unilateral, por um soberano, mas 

pactuadas por todos os membros, e apresentadas por seus representantes legais, com respeito a 

teoria da separação dos poderes. Essa concepção está presente nos artigos 3º, 6º e, sobretudo, 

no artigo 16º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, onde se 

lê que: “A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a 

separação dos poderes não tem Constituição” (FRANÇA, 1789). O Estado Democrático de 

Direito reforça o ideal da democracia como um governo capaz de fomentar a participação 

pública, nos processos decisórios e atos do governo. Para Barroso (2018, p. 96) o Estado 

Democrático de Direito “é formado pela sociedade e deve perseguir os valores que ela 

aponta”, inexistindo, portanto, “a dualidade cunhada pelo liberalismo, contrapondo Estado e 

sociedade”. Essa participação popular nos destinos da “coisa pública” dever vir acompanhada 

de um processo de ampliação de direitos, fato que cria condições mais favoráveis para a 

implementação do princípio da soberania popular. 

Subjaz, contudo, um fenômeno muito importante, denominado constitucionalização do 

Direito, como uma decorrência lógica da aplicação dos preceitos da Constituição de 1988, 

                                                 
3
 “Por Estado de direito entende-se geralmente um Estado em que os poderes públicos são regulados por normas 

gerais (as leis fundamentais ou constitucionais) e devem ser exercidos no âmbito das leis que o regulam, salvo o 

direito do cidadão recorrer a um juiz independente para fazer com que seja reconhecido e refutado o abuso e o 
excesso de poder” (BOBBIO, 1990, p. 18). 
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contexto que passou a exigir, de igual modo, um olhar constitucional sobre todos os ramos 

jurídicos. A constitucionalização do Direito é o vetor que edifica o chamado Estado 

Constitucional de Direito. Mais que o Estado Democrático de Direito, o Estado Constitucional 

efetiva-se com a expansão de um protagonismo cada vez mais acentuado dos textos e normas 

constitucionais, os quais passam a irradiar seus efeitos em todas as áreas do Direito. Essa nova 

transição observável no cenário jurídico contemporâneo instaura uma atmosfera social 

totalmente impregnada pelas normas constitucionais, cujos efeitos estendem-se ao universo 

das leis, da doutrina e, principalmente, da jurisprudência, exigindo um padrão interpretativo 

mais reflexivo por parte dos Tribunais. Por fim, a aceitação da força normativa atribuída a 

Constituição Federal e a incorporação de um sistema de regras e princípios são aspectos ainda 

mais fundamentais no surgimento do Estado Constitucional de Direito.  

Consoante Barroso (2018), ao longo do século XX o Estado delineou uma trajetória 

pendular, em termos de modelos estatais. Iniciou-se com uma matriz liberal, com mínimas 

funções, tornou-se social assumindo responsabilidades para superação de desigualdades 

sociais, e já no final do século, assumiu uma vertente neoliberal, dedicando-se a regulação, 

abandonando a intervenção econômica direta, de forma quase a desjuridicizar conquistas 

sociais. Barroso (2018, p. 95) conclui que essa ficção jurídica denominada Estado, cumpre, 

atualmente, o seu o seu papel, bem como, superando todos os conflitos e críticas “chegou ao 

novo século e ao novo milênio”. Para o autor, “O Estado ainda é a grande instituição do 

mundo moderno” (BARROSO, 2018, p. 95), cuja importância o torna “protagonista na 

história da humanidade, seja no plano internacional, seja no plano doméstico” (BARROSO, 

2018, p. 95). Ao considerar-se a gama de atribuições que o Estado realiza na vida do cidadão, 

seria, talvez, impensável, imaginar a vida do homem médio, em sociedade, sem a existência 

desta ficção jurídica e política. Com todas as suas insuficiências, o bem e o mal coexistem, 

quando o assunto é a existência do Estado. Garantidor dos valores mais relevantes à vida do 

homem moderno, ou até mesmo, o pesadelo daqueles que sentem o peso de suas ações no 

âmbito penal, tributário, administrativo, dentre outros, o Estado mantém-se como uma 

realidade duradoura e nenhuma outra invenção política mostrou-se capaz de entregar a 

sociedade tudo aquilo que o Estado tem feito.  
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1.3 A virada constitucionalista no mundo  

 

A história da Constituição e do Constitucionalismo na antiguidade
4
, confunde-se com a 

própria história do povo grego. As revoluções liberais burguesas não foram de forma alguma 

o primeiro gatilho para o surgimento das Constituições. Consoante estudos de Loewestein 

(1979, p. 154) verifica-se que “El primer Pueblo que practicó el constitucionalismo fueron 

los hebreos.” Loewestein (1979) explica que esta primazia, justifica-se, talvez, em função da 

reforma faraônica de Akehnaton
5
 no Egito, o qual estabelecera a limitação do poder através da 

lei moral. Do mesmo modo, a chamada “Sagrada Escritura” é rica em referências exortando o 

governante sobre seus deveres morais perante os súditos, evitando-se assim, a ira de Jeová 

sobre a humanidade.  

Posteriormente, consoante Loewestein (1979), já na Grécia antiga, com o modelo das 

Cidades-Estado gregas, vislumbra-se um paradigma eminentemente avançado de democracia 

constitucional. De forma privilegiada, os gregos idealizaram um sistema político dotado de 

absoluta identidade entre governantes e governados, estando o poder político compartilhado 

entre todos os cidadãos, de forma ampalmente igualitária. Para Loewestein (1979), a divisão 

das funções do Estado entre detentores de cargos, órgãos ou magistrados e possibilidade de 

todos os cidadãos terem acesso a tais cargos públicos, dentre outras questões, constituíram, 

durante muito tempo, uma divisão racional do poder que garantiu a estabilidade da sociedade 

no âmbito das polis gregas.  

Na Roma antiga, já se identificava a expressão “constitutiones principum”, cuja ideia 

principal era referenciar os atos normativos editados pelo Imperador, dotados de força de lei, 

conforme Tavares (2012).  Entretanto, o conceito de Constituição, mais próximo da acepção 

                                                 
4
 [...] na Antiguidade, remota e clássica, não havia sequer a ideia de Constituição, entendida esta como o corpo 

diferenciado de normas acima de outras normas, escritas e costumeiras, controlando os poderes do soberano e 

disciplinando os direitos individuais, muito embora o gênio Aristóteles tivesse reunido, sob o nome de 

‘Politeiai’, cerca de 158 textos escritos ou regras vigentes [...] (CRETELLA JÚNIOR, 2000, p. 16).  

 
5
 O pai de Tutankhamon revolucionou a religião, a arte e a política do Antigo Egito. Depois, o seu legado foi 

sepultado por uma rebelião. Akhenaton constitui, ainda hoje, um símbolo de mudança. Akhenaton, cujo reinado 

se estendeu de 1358 a 1340 a.C., é o nome que Amenhotep IV, faraó da XVIII Dinastia, escolheu para ser 

designado logo após introduzir a nova religião atoniana no Antigo Egito. Esta, em contrapartida a todas as 

concepções anteriores, vislumbrava como centro de adoração o deus Aton, cuja representação era o disco solar, 

do qual partiam inúmeros raios finalizados em mãos, que inicialmente seguravam diversos objetos, porém, em 

fases posteriores, exclusivamente o ankh. A reforma de Akhenaton iniciou-se de um modo brando, admitindo 

outras representações de divindades ao lado de Aton. A mudança radical, em detrimento dos outros deuses, 

ganhou maior expressão entre o terceiro e quinto anos do seu reinado, período esse em que o faraó fundou 

Akhetaton, a nova capital, e ordenou o fechamento de vários templos que funcionavam em honra a outras 

divindades, não transigindo mais com a presença de muitos aspectos da religião politeísta anterior. (HESSLER, 
2019). 
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que conhecemos hoje, nasce mais tarde, associado a uma mentalidade que objetivava 

restringir ou limitar os poderes do governante, aumentando direitos na órbita do indivíduo.  

Durante a idade média, na Inglaterra, em uma sociedade tipicamente de economia 

feudal, a posse de terras era sinônimo de status e poder político. Comparato (2003) esclarece 

que o rei João – conhecido mais tarde pela alcunha de João Sem-Terra” -  filho mais novo do 

monarca Henrique II, soberano que não nasceu filho primogênito, e portanto, não herdara 

expressivas propriedades de terras, após a morte de seu irmão Ricardo Coração de Leão, 

tornara-se um rei politicamente fraco, sem visibilidade perante as classes sociais mais 

importantes da época, com uma legitimidade reduzida e limitações para governar. Sem o 

apoio político necessário, por parte das categorias locais da sociedade e indispondo-se com 

seguimentos sociais importantes da época (igreja e barões feudais), João Sem-Terra é 

obrigado a comprometer-se de alguma forma, circunstância que o faz, em 1215, assinar uma 

declaração de direitos denominada “magna charta libertatum”
6
, ou, simplesmente, “Magna 

Carta”, documento qualificado, por alguns autores, como o marco do constitucionalismo 

medieval. Nesse sentido, Comparato (2019, p. 80) afirma: 

 

Assim, se a Magna Carta contribuiu, num primeiro momento, para reforçar o 

regime feudal, ela já trazia em si o germe de sua definitiva destruição, a 

longo prazo. O sentido inovador do documento consistiu, juntamente, no fato 

de a declaração régia conhecer que os direitos próprios dos dois estamentos 

livres – clero e nobreza – existiam independentemente do consentimento do 

monarca, e não podiam, por conseguinte, ser modificados por ele. Aí está a 

pedra angular para a construção da democracia moderna: o poder dos 

governantes passa a ser limitado, não apenas por normas superiores, 

fundadas no costume ou na religião, mas também por direitos subjetivos dos 

governados (COMPARATO, 2019, p. 80). 

 

Para Comparato (2019), a Magna Carta foi, em verdade, um acordo firmado entre o 

monarca e os barões feudais, no qual o rei lhes reconhecia certos privilégios especiais. Para o 

autor, o grande mérito da Magna Carta foi consolidar o entendimento, pela primeira vez, à 

história política medieval, de que o soberano passaria a estar vinculado às próprias leis 

                                                 
6
 Redigida em latim bárbaro, a Magna Carta Libertatum seu Concordiam inter regem Johannem er Barones pro 

concessione libertatum ecclesiae et regni Angliae (Carta Magna das Liberdades ou Concórdia entre o rei João e 

os Barões para a outorga das liberdades da igreja e do reino inglês) foi a declaração solene que o rei João da 

Inglaterra, também conhecido como João Sem Terra, assinou, em 15 de junho de 1215, perante o alto clero e os 

barões do reino. Embora o texto tenha sido redigido sem divisões nem parágrafos, ele é comumente apresentado 

como composto de um preâmbulo e de sessenta e três cláusulas. A Magna Carta foi confirmada, com ligeiras 

alterações, por sete sucessores de João Sem Terra. (COMPARATO, 2019). 
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editadas por ele. Lamentavelmente, a Magna Carta, que estatuiu garantias importantes, apenas 

o fez perante a elite feudal da época. Ainda assim, seu grande valor histórico e político foi 

conferir notória visibilidade ao fato de que até mesmo o poder do monarca, um dia, poder-se-

ia tornar-se limitado, perante seus súditos.   

O Constitucionalismo moderno, por sua vez, deita suas raízes, em termos de referenciais 

históricos, nas chamadas Revoluções Liberais da Inglaterra (1688), dos Estados Unidos 

(1776) e da França (1789), responsáveis pela implantação do Estado de Direito, em 

detrimento do Estado Absolutista e monárquico dos reis.  Para Barroso (2018) a Revolução 

Inglesa teve a sua culminância com a afirmação do Parlamento e a instauração de uma 

monarquia constitucional. William III e Mary II, em 1689, assumem o trono com poderes 

limitados pelo Bill of Rights 
7
, fato que propiciou estabilidade às instituições inglesas a ponto 

de poderem dispensar a existência de uma Constituição escrita
8
. A Revolução Americana, por 

sua vez, implicou na emancipação das colônias inglesas na América, conforme a Declaração 

de Independência de 1776, definindo os contornos de uma Constituição de 1787, sendo esta a 

primeira Constituição escrita (BARROSO, 2018). Barroso (2018) esclarece, entretanto, que o 

papel mais proeminente, dentre as três insurreições, coube a Revolução Francesa, cujo apogeu 

teria sido a queda da Bastilha, ocorrida em 1789. Malgrado tenha sido conduzida de forma 

mais abrupta, tornou-se o marco do advento do Estado liberal, pois a Declaração dos Direitos 

                                                 
7
 Durante todo o século XVII, a Inglaterra foi agitada por rebeliões e guerras civis, alimentadas por querelas 

religiosas. Carlos I foi deposto, condenado à morte e executado em 1642, sob a acusação de tentar restabelecer o 

catolicismo como religião de Estado. Após a ditadura de Cromwell que durou até 1658, a dinastia Stuart, 

restabelecida no trono, manteve seu inabalável apego à religião católica. Tal como os Bourbon após a Revolução 

Francesa, os Stuart nada aprenderam e nada esqueceram. Carlos II, que reinou até 1685, logrou abafar todas as 

tentativas de revolta. Durante os quatro últimos anos de seu reinado, dispensou a convocação do Parlamento para 

a votação de impostos, graças ao copioso subsídio que recebeu pessoalmente de Luís XIV. Mas essa decisão 

imprudente acabou por acrescentar à virulenta querela religiosa outros movimentos, de animada aversão à coroa, 

considerada agora culpada de manter ligações traiçoeiras com o inimigo secular do país, o rei da França. 

Sucedendo a Carlos II, seu irmão Jaime II suscitou contra si, em pouco tempo, a oposição mortal da nobreza e do 

alto clero. Em 1688, o nascimento de um herdeiro do trono, ao assegurar a continuidade da monarquia na 

religião católica, desencadeou a rebelião que fermentava há vários anos. Convidado por um grupo de sete nobres 

dos dois partidos políticos - Whigs e Tories - a assumir o trono da Inglaterra, o Príncipe Guilherme de Orange 

desembarcou em Torbay em 5 de novembro. No dia 11 de dezembro, Jaime II fugia para a França. Reunido por 

sua própria iniciativa, o Parlamento declarou então vago o trono da Inglaterra, e decidiu operar uma mudança 

dinástica. A coroa foi oferecida, conjuntamente, ao Príncipe de Orange e à sua mulher, Maria de Stuart, filha 

mais velha de Jaime II, a qual professava a religião protestante. Os novos soberanos tomaram os nomes de 

Guilherme III e Maria II, após aceitarem, em sua integralidade, uma Declaração de Direitos (Bill of Rights) 
votada pelo Parlamento, a qual passou a constituir uma das Leis Fundamentais do reino. (COMPARATO, 2015). 

 
8
 A Revolução Inglesa originou outros documentos importantes como o Petition of Rights de 1628 e o Habeas 

Corpus Act de 1679. Contudo, historicamente, destaca-se o papel do Bill of Rigths de 1689, ato pelo qual firmou-

se a supremacia do Parlamento e impôs-se a abdicação do rei Jaime II, ao mesmo tempo em que designou-se os 

novos monarcas, Guilherme III e Maria II, cujos poderes reais eram limitados, por força da declaração de 

direitos a eles submetida e por eles aceita. (SILVA, 1992, p. 141). 

 



33 
 

 

do Homem e do Cidadão (1789), propagou uma nova ideologia, vinculada à Constituição, a 

separação dos poderes e aos direitos fundamentais. A burguesia, que até então já possuía 

poder econômico, passou a ter também poder político. 

Gomes Canotilho (2018, p. 52) afirma que “O constitucionalismo moderno legitimou o 

aparecimento da chamada constituição moderna.” Para o professor lusitano, a ideia implícita 

é a de que a constituição moderna está associada a uma espécie de ordenação sistemática e 

racional da comunidade política, pela via de um documento escrito, onde estão declarados 

liberdades e direitos, fixando também os limites do poder político. Contudo, o próprio Gomes 

Canotilho é defensor de uma postura crítica em face de tal conceito, porquanto, ele não reflete 

qualquer um dos modelos históricos de constitucionalismo: 

 

[...] um Englishman sentir-se-á arrepiado ao falar-se de “ordenação 

sistemática e racional da comunidade através de um documento escrito”. 

Para ele a constituição – The English Constitution – será a sedimentação 

histórica dos direitos adquiridos pelos “ingleses” e o alicerçamento, também 

histórico, de um governo balanceado e moderado (the balanced 

constitution). A um Fouding Father (e a um qualquer americano) não 

repugnaria a ideia de uma carta escrita garantidora de direitos e reguladora 

de um governo com “freios” e “contrapesos” feita por um poder constituinte, 

mas já não se identificará com qualquer sugestão de uma cultura projectante 

traduzida na programação racional e sistemática da comunidade. Aos olhos 

de citoyen revolucionário ou de um “vintista exaltado” português a 

constituição teria de transportar necessariamente um momento de ruptura e 

um momento construtivista. (GOMES CANOTILHO, 2018, p. 52) 

 

Inserido nesta perspectiva, encontra-se o estudo do Constitucionalismo moderno no 

mundo. Gomes Canotilho (2018, p. 51) aponta para o fato de que o Constitucionalismo 

representa um movimento, cujo estudo não pode prescindir à análise das “várias raízes 

localizadas em horizontes temporais diacrónicos e em espaços históricos geográficos e 

culturais diferenciados.” Para Gomes Canotilho (2018, p. 51) “Constitucionalismo é a teoria 

(ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos 

em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade.” Corroborando 

com esta mesma noção, ao caracterizar o movimento que deu origem às Constituições, 

Barroso (2018, p. 31) explica que: “Constitucionalismo significa, em essência, limitação do 

poder e supremacia da lei.” Historicamente, entretanto, Gomes Canotilho (2018, p. 51) 

observa que: “Em termos rigorosos, não há um constitucionalismo, mas vários 

constitucionalismos (o constitucionalismo inglês, o constitucionalismo americano, o 

constitucionalismo francês)”. Para Gomes Canotilho (2018, p. 51), é clara a imagem de que: 
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“Existem diversos movimentos constitucionais com corações nacionais, mas também com 

alguns momentos de aproximação entre si, fornecendo uma complexa tessitura histórico-

cultural.” 

Um traço fundamental do Constitucionalismo moderno, é, certamente, o advento dos 

textos constitucionais escritos. Consoante assinala Luiz Roberto Barroso, o 

Constitucionalismo moderno marca a transição para o Estado liberal, ou seja:   

 

O constitucionalismo moderno, como é sabido, surgiu no século XVIII, 

contemporâneo ao advento do Estado liberal. Foi ele um dos principais 

trunfos da burguesia no acerto de contas com a monarquia absoluta. De fato, 

naquela fase do desenvolvimento capitalista, o velho regime se tornara um 

empecilho ao casamento final - e, até aqui, indissolúvel - entre o poder 

econômico e o poder político, vale dizer, à conquista do Estado pela 

burguesia. (BARROSO, 2010, p.166). 

 

Tavares (2012) afirma que a consubstanciação escrita das normas constitucionais 

assegura publicidade ao permitir amplo conhecimento da estrutura do poder garantindo 

direitos, clareza por ser um documento unificado, que reduz incertezas sobre os direitos e os 

limites do poder e segurança, pois proporciona a clareza necessária à compreensão do poder. 

Outro aspecto relevante e que deve ser bem observado é que muitos dispositivos constantes 

das primeiras Constituições não eram obrigatórios, mas sim declaratórios. A Constituição não 

ordenava, sendo que suas regras não eram mandamentais. Antes, porém, ela orientava, 

indicava caminhos, constituía-se em um vetor, um conjunto de diretrizes para aplicação do 

Direito. Todavia, se o passado foi este, o presente implica em uma significação absolutamente 

oposta. Textos como a “Declaração Universal dos Direitos Humanos” ainda conservam esse 

viés, porquanto, não tem caráter obrigatório, constituindo-se ainda como uma carta de 

direitos, capaz de orientar os Estados, os legisladores, os governantes, e a comunidade de 

cidadãos a seguir os ditames daquele texto.  

Seja na idade antiga, na idade média ou na moderna, os documentos constitucionais, por 

assim dizer, tiveram, de certo modo, uma feição preparatória. É certo que a sociedade não 

tinha propriamente uma Constituição, tal qual conhecemos nos dias de hoje. Segundo Barroso 

(2018), os dois marcos mais importantes do Constitucionalismo moderno escrito, são, 

indubitavelmente, a Constituição norte-americana de 1787 e a Constituição francesa de 1791. 

Conforme afirma Barroso (2018), três grandes revoluções assinalaram a história do 

constitucionalismo, marcando a passagem do absolutismo para o Estado liberal, quais sejam: 
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a revolução inglesa em 1688, a americana em 1776 e a francesa em 1789. A revolução inglesa 

deixou como legado, a afirmação do Parlamento e a instauração de uma monarquia 

constitucional. A revolução americana, por seu turno, libertou as colônias inglesas, ao mesmo 

tempo em que deu ao mundo a primeira constituição escrita, em 1789. Um modelo 

republicano, federativo e presidencialista fincado na separação dos poderes foi a sua 

contribuição para a nova América do Norte. Mas foi a revolução francesa, conforte Barroso 

(2018, p. 103) que “se tornou o grande divisor histórico, o marco do avento do Estado 

liberal”. Para Barroso (2018), sem dúvidas, no plano histórico “foi a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, de 1789, com seu caráter universal, que divulgou a nova ideologia, 

fundada na Constituição, na separação dos poderes e nos direitos individuais” (BARROSO, 

2018, p. 103).  

Tavares (2012, p. 33), afirma que a primeira Constituição escrita, na história do mundo, 

é a norte americana de 1787
9
, que conserva o mesmo texto até os dias de hoje, acrescido de 

algumas emendas, tendo sido promulgada na Convenção da Filadélfia, mantendo o 

pioneirismo dentre todas as demais cartas. Historicamente, pode se dizer que a Constituição 

norte-americana de 1787 decorreu de necessidades de cunho sociais, políticas, jurídicas e 

econômicas em face de demandas da época. As trezes Colônias se organizaram, em um 

primeiro momento, em um modelo típico de uma Confederação (reunião de estados 

independentes). Nessa estrutura, a qualquer momento, cada um dos estados unidos teria 

autonomia para abandonar aquela configuração, tornando-se um estado isolado e autônomo. 

Desta forma, haviam alguns receios diante do curto lapso temporal transcorrido, desde o 

decreto de independência. Preocupados com o comportamento da Inglaterra, eles deixam o 

modelo confederativo e instituem uma Federação. Mais tarde, o Brasil adapta o seu modelo ao 

modelo federativo criado pelos norte-americanos. Dois anos após a proclamação da 

independência americana, bem como da edição da primeira constituição americana, acontece 

                                                 
9
 A federação nasceu com a Constituição norte-americana de 1787, em razão do fracasso do modelo de 

confederação anteriormente adotado. Explica-se melhor. Após a independência das treze colônias inglesas na 

América do Norte, essas ex-colônias, agora Estados soberanos, reuniram-se, em 1781, como uma Confederação 

(quando foi assinado o tratado artigos de confederação), que durou até 1787, dada as dificuldades e conflitos 

surgidos no desenvolvimento desse modelo de união. Preocupados em corrigir distorções e os prováveis erros 

que malograram o modelo escolhido, os Estados confederados se reuniram, em importante convenção, para 

discutir as soluções necessárias. Depois de muita reflexão e de trabalhos escritos, nasce uma proposta simples, 

porém ousada: substituir a Confederação de Estados soberanos por uma Federação de Estados autônomos, na 

qual a nova forma de aliança fosse indissolúvel e protegida por uma Constituição escrita e rígida. Surge, assim, 

na Convenção de Filadélfia, em 1787, sob proteção de uma Constituição rígida – a primeira Constituição escrita 

no mundo – a Federação norte-americana, com a união definitiva daqueles vários Estados em torno de um 

interesse comum, formando um novo Estado, um Estado Federal, os Estados Unidos da América. De verificar-se 

que na formação da Federação norte-americana, os Estados então soberanos, abdicaram de suas soberanias em 

favor do novo Estado criado a partir da união, porém mantiveram-se titulares de ampla autonomia política. 
(CUNHA JUNIOR, 2009.) 
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a Revolução francesa, o marco histórico e o acontecimento político mais expressivo que a 

humanidade conheceu no mundo ocidental, contrastando com a realidade anterior do antigo 

regime (lógica absolutista). Dois anos depois temos a constituição francesa (1789). 

A história das constituições encontra-se vinculada à própria evolução do chamado 

Constitucionalismo, porquanto, este consiste no movimento jurídico, social, histórico, político 

e até econômico que objetivou criar documentos, cartas ou constituições capazes de limitar o 

poder dos governantes, tem sua origem voltada para a necessidade de ofertar soluções 

responsivas ao modelo autocrático dos monarcas absolutistas, buscando, assim, maior 

liberdade. Desse modo, começam a surgir textos constitucionais em diversos países do 

mundo. Avançando no movimento constitucionalista surgem: a Constituição espanhola em 

1812
10

, a Constituição portuguesa em 1822, a Constituição brasileira do Império em 1824, a 

Constituição mexicana em 1917, e a Constituição alemã de Weimar em 1919. 

A Constituição espanhola de Cádiz, de 1812, é um marco importante, tanto pelo seu 

valor histórico, no contexto da Espanha, quanto pelo fato de representar um instante de 

transição (DALLARI, 2014). A partir de seu surgimento, inúmeras aquisições foram 

registradas, em termos de direitos fundamentais da pessoa humana e de direitos dos povos, 

sendo tudo consolidado em um texto constitucional com finalidade dúplice: consagrou a 

independência do Estado e sua soberania e estabeleceu regras úteis a assegurar a legitimidade 

do governo, sua organização e limites. Representou o despertar do constitucionalismo na 

Espanha, confirmando valores e princípios que levaram à criação de uma Constituição escrita. 

Foi a Constituição de Cádiz um avanço no constitucionalismo europeu, mesmo em face de 

sua incapacidade em assegurar, por muito tempo, condições políticas e jurídicas de 

normalidade na Espanha, devido às agressivas disputas de dinastias.  

A Constituição portuguesa de 1822, aprovada após a Revolução Liberal de 1820, é o 

motor gerador do parlamentarismo constitucional português (PORTUGAL, 2018). 

Curiosamente, as instituições parlamentares portuguesas foram pioneiras naquela nação, 

projetando-se no cenário português bem antes que a própria República. A Constituição de 

Portugal de 1822 sagrou importantes princípios, ligados à história e aos ideais liberais da 

                                                 
10

 Cádis é uma cidade da Espanha, considerada uma das mais antigas da Europa. Em 19 de março de 1812, 

durante a Guerra da Independência Espanhola (de 1808 a 1814), as Cortes de Cádis promulgaram a Constituição 

da monarquia espanhola, carinhosamente conhecida como “La Pepa”, por ter sido promulgada no dia de São 

José. A Constituição tinha dez títulos e 384 artigos, e apresentava um marcante caráter liberal. Esta foi a primeira 

Constituição na Espanha que estabeleceu a soberania nacional e a divisão de poderes. Sua principal característica 

foi a intenção declarada de introduzir uma reorganização total do Estado com base em princípios liberais. 
(ESPANHA, 1812).  
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época, tais como: democracia, representatividade, separação de poderes e igualdade jurídica e 

respeito pelos direitos pessoais. Naquele momento histórico, Dom João VI, então Rei de 

Portugal, encontrava-se no Brasil, motivado pela necessidade de fugir do ataque das tropas 

napoleônicas. Enquanto Dom João VI refugiava-se no Brasil, em Portugal ocorria a 

Revolução do Porto
11

, movimento que exigira uma Constituição, impondo limites ao poder 

estatal. A Constituição portuguesa de 1822 foi redigida pela nação portuguesa sem a presença 

de seu Rei, por esta razão Dom João VI volta para Portugal temendo perder o trono. No afã de 

transformações, influenciados pelo movimento ocorrido na Espanha, o povo aguarda por Dom 

João VI no cais de Lisboa e só admite que ele desembarque no país mediante o juramento de 

obediência à Constituição. Após o juramento, Dom João VI é acolhido em Portugal. Esse 

movimento irá influenciar a realidade brasileira, uma vez que em 1822 o Brasil declara sua 

independência, e em 1824 é outorgada por Dom Pedro I a primeira Constituição do Brasil, 

seguindo o paradigma das Cartas europeias, com relação a divisão das constituições. Todavia, 

a concentração de poder nas mãos do imperador faz com que Dom Pedro I outorgue a 

Constituição, a qual não passou pelo crivo de uma Assembleia Nacional Constituinte – base 

de estudiosos, parlamentares e cidadãos que de uma forma legitimamente democrática 

discutissem o novo texto. Dom Pedro I fecha a Assembleia Nacional Constituinte, então 

aberta por Bonifácio de Andrada, e outorga a Constituição Imperial de 1824, concentrando os 

poderes executivos e moderador visando reduzir de alguma forma as tensões daquele 

momento.  

Até meados de 1824 as Constituições do mundo tinham um cariz liberal. A França 

incluiu um componente a mais, pois ao forjar sua carta política, em 1787, o fez à luz do 

iluminismo e do liberalismo, numa atmosfera onde reinava a ideia de que o Estado não 

deveria intervir na vida econômica. Era o auge da ideologia do “Laissez faire, laissez-passer, 

le monde vá de lui même
12

”. Do ponto de vista vocabular, a frase anterior
13

 é uma expressão 

                                                 
11

 O ano de 1820 trouxe grandes mudanças no panorama político português que afetaria também a realidade 

brasileira. Em janeiro, eclodia na Espanha a Revolução Liberal. Alertado por seus conselheiros, D. João VI 

apressou-se em decretar várias medidas procurando beneficiar o comércio português, na tentativa de evitar que a 

revolução se propagasse em Portugal. As medidas não foram suficientes para deter o processo revolucionário. 

Em 24 de agosto de 1820, a cidade do Porto sublevava-se. Constituíram-se as Cortes, exigindo a promulgação de 

uma Constituição nos moldes da Constituição Espanhola. Reclamava-se, ainda a volta de D. João VI a Portugal 
(FIGUEIREDO, 2011). 

 
12

 Deixai fazer, deixar passar, o mundo se move por si mesmo (tradução livre). 

 
13

  “Laissez faire, laissez-passer, le monde vá de lui même” é uma famosa expressão de Vincent de Gournay 

(1712-1759), um dos economistas do Iluminismo do século XVIII, sendo um dos críticos do sistema econômico 
mercantilista (BOTELHO, 2014) 
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que simboliza a defesa feita pelo Capitalismo acerca dos benefícios de uma economia liberal. 

Essa crença de que o mercado, por si só, resolveria suas próprias questões, com sua mão 

invisível
14

, cabendo ao governo apenas o papel e criar leis que protegessem os cidadãos, foi a 

tônica do chamado liberalismo econômico, defendido por Adam Smith, em seu clássico “Uma 

investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações” ou, simplesmente, “A 

riqueza das nações”, publicado em 1776, e uma das principais influências da Constituição 

Francesa de 1787. 

A gradual autonomia concedida ao mercado e a incorporação dos princípios do 

liberalismo econômico e político na sociedade da época foram desaguar na Revolução 

Industrial no século XVIII, na Inglaterra. Esse amplo conjunto de mudanças econômicas, 

sociais e políticas, caracterizado pela substituição do trabalho manual pela intensa utilização 

das máquinas espraiou-se pelo mundo a fora, iniciando sua expansão pela Europa.  

Todo este contexto de mudanças demandou uma resposta vigorosa, que ocasionou o 

surgimento de uma espécie de constitucionalismo social. Até meados de 1824, existia no 

mundo uma modalidade de constitucionalismo tido como liberal, o qual postulava pelos 

benefícios da liberdade de mercado, do direito de propriedade e dos chamados direitos de 1ª 

geração
15

. A partir de 1917, exsurge uma nova tendência de movimento constitucionalista, 

                                                                                                                                                         
 
14

 A expressão “mão invisível” aparece no livro intitulado “Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da 

Riqueza das Nações” escrito por Adam Smith e publicada em 1776. O texto é dividido em cinco partes: · Livro I: 

"Das causas da melhoria nas forças produtivas do trabalho e da ordem de acordo com as quais sua produção é 

naturalmente distribuída entre as diferentes classes de pessoas"; · Livro II: "Da natureza, do acúmulo e do 

emprego de capital"; · Livro III: "Do diferente progresso de opulência em diferentes nações"; · Livro IV: "Dos 

sistemas de economia política"; · Livro V: "Da renda do soberano ou da nação". Adam Smith é considerado por 

alguns teóricos como o “pai da economia moderna” (SMITH, 1983). A “mão invisível” simboliza as ações do 
próprio mercado se autogovernando em busca de equilíbrio.  

 
15

 Desde o seu reconhecimento nas primeiras constituições, os direitos fundamentais passaram por diversas 

transformações, tanto no que diz com o seu conteúdo, quanto no que concerne à sua titularidade, eficácia e níveis 

de proteção. O mesmo, ainda que em escala diversa, pode ser dito quanto à evolução ocorrida na seara do direito 

internacional dos direitos humanos. Costuma-se, nesse contexto marcado por uma autêntica mutação histórica 

experimentada pelos direitos humanos e fundamentais, falar da existência do que Karel Vasak, quando de sua 

aula inaugural no Instituto Internacional de Direitos Humanos de Estrasburgo, em 1979, optou por designar de 

gerações de direitos humanos (e fundamentais), inspirando-se na famosa tríade da Revolução Francesa: 

liberdade, igualdade e fraternidade, à qual corresponderiam três gerações de direitos humanos e fundamentais. A 

partir de então não faltaram defensores da existência, ao longo do tempo, de novas gerações de direitos, 

agregando uma quarta, mas até mesmo uma quinta e sexta gerações. (...) Quanto ao número de dimensões de 

direitos e o seu conteúdo, é possível extrair do texto de Tushnet a sua substancial adesão à proposição clássica de 

Karel Vasak, ou seja, de que existem apenas três, representadas, respectivamente, pelos direitos de matriz 

liberal-burguesa, as liberdades e garantias civis e políticas, a segunda dimensão representada pelos direitos 

econômicos e sociais de caráter eminentemente positivo (prestacional) e voltados à garantia de determinados 

padrões de segurança social e igualdade e material a exigir determinados níveis de intervenção estatal no 

domínio do mercado e da economia, bem como uma terceira dimensão, composta - segundo o autor - por direitos 
culturais e de linguagem e mais recentemente os direitos ambientais (SARLET, 2016). 
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denominado Constitucionalismo Social, movimento pelo qual direitos sociais passam a ser 

incorporados às Constituições. A atual Constituição brasileira de 1988, por exemplo, sob essa 

influência, contém um capítulo próprio intitulado “Dos direitos sociais”. Registre-se que a 

primeira Constituição no mundo a instituir os direitos sociais em seu texto é a constituição do 

México de 1917
16

. Sobre a Constituição mexicana de 1917, afirma Fábio Konder Comparato 

que: 

 

 [...] foi a primeira a estabelecer a desmercantilização do trabalho, ou seja, a 

proibição de equipará-lo a uma mercadoria qualquer, sujeita a lei da oferta e 

da procura no mercado. Ela firmou o princípio da igualdade substancial de 

posição jurídica entre trabalhadores e empresários na relação contratual de 

trabalho, criou a responsabilidade dos empregadores por acidente de trabalho 

e lançou, de modo geral, as bases para construção do moderno Estado Social 

de Direito. (COMPARATO, 2003, p. 108) 

 

Dois anos após, em 1919 no coração da Europa, mais especificamente na Alemanha do 

pós-guerra, em meio à crise e premente necessidade de reestruturação econômica, surge a 

República de Weimar.  Esse modelo político republicano, com viés parlamentar, oriundo de 

uma assembleia constituinte, reuniu-se na cidade alemã de Weimar, elaborando assim uma 

nova Constituição para Alemanha, arrasada pela guerra e subjugada pelo Tratado de 

Versalhes. A Carta Política de Weimar, acompanhando a tendência instalada pela novel 

                                                 
16

 As declarações de direitos norte-americanas, juntamente com a Declaração francesa de 1789, representaram a 

emancipação histórica do indivíduo perante os grupos sociais aos quais ele sempre se submeteu: a família, o clã, 

o estamento, as organizações religiosas. É preciso reconhecer que o terreno, nesse campo, fora preparado mais 

de dois séculos antes, de um lado pela reforma protestante, que enfatizou a importância decisiva da consciência 

individual em matéria de moral e religião; de outro lado pela cultura da personalidade de exceção, do herói que 

forja sozinho o seu próprio destino e os destinos do seu povo, como se viu sobretudo na Itália renascentista. Mas, 

em contrapartida a essa ascensão do indivíduo na História, a perda da proteção familiar, estamental ou religiosa o 

tornou muito mais vulnerável às vicissitudes da vida. A sociedade liberal lhe ofereceu, em troca, a segurança da 

legalidade, com a garantia da igualdade de todos perante a lei. Mas essa isonomia cedo revelou-se uma pomposa 

inutilidade para a legião crescente de trabalhadores, compelidos a se empregarem nas empresas capitalistas. 

Patrões e operários eram considerados, pela majestade da lei, como contratantes perfeitamente iguais em direitos, 

com inteira liberdade para estipular o salário e as demais condições de trabalho. Fora da relação de emprego 

assalariado, a lei assegurava imparcialmente a todos ricos e pobres, jovens e anciãos, homens e mulheres, a 

possibilidade jurídica de prover livremente à sua subsistência e enfrentar as adversidades da vida, mediante um 

comportamento disciplinado e o hábito da poupança. O resultado dessa atomização social, como não poderia 

deixar de ser, foi a brutal pauperização das massas proletárias, já na primeira metade do século XIX. Ela acabou, 

afinal, por suscitar a indignação dos espíritos bem formados e por provocar a indispensável organização da 

classe trabalhadora. A Constituição francesa de 1848, retomando o espírito de certas normas das Constituições 

de 1791 e 1793, reconheceu algumas exigências econômicas e sociais. Mas a plena afirmação desses novos 

direitos humanos só veio a ocorrer no século XX, com a Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de 

Weimar de 1919. O reconhecimento dos direitos humanos de caráter econômico e social foi o principal benefício 

que a humanidade reconheceu do movimento socialista, iniciado na primeira metade do século XIX 

(COMPARATO, 2019). 
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Constituição mexicana de 1717, enaltecendo a cultura dos direitos sociais em seu texto 

constitucional. Comparato (2003, p. 188) preleciona que:  

 

Apesar das fraquezas e ambiguidades assinaladas, e malgrado a sua breve 

vigência, a Constituição de Weimar exerceu decisiva influência sobre a 

evolução das instituições políticas em todo o Ocidente. O Estado da 

democracia social, cujas linhas-mestras já haviam sido traçadas pela 

Constituição mexicana, de 1917, adquiriu na Alemanha, de 1919, uma 

estrutura mais elaborada, que veio a ser retomada em vários países após o 

trágico interregno nazifascista e a 2ª Guerra Mundial. A democracia social 

representou efetivamente, até o final do século XX, a melhor defesa da 

dignidade humana, ao complementar os direitos civis e políticos – que o 

sistema comunista negava – com os direitos econômicos e sociais, ignorados 

pelo liberal-capitalismo. De certa forma, os dois grandes Pactos 

internacionais de direitos humanos, votados pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em 1966, foram o desfecho do processo de 

institucionalização da democracia social, iniciado por aquelas duas 

Constituições no início do século” (COMPARATO, 2003, p. 188). 

 

Malgrado as inúmeras críticas existentes acerca do texto normativo da Constituição de 

Weimar, de 1717, bem como o fato de seu texto ter sido gestado, sem o necessário 

amadurecimento, sob os clamores inerentes a um momento de tensão, caracterizado por 

intensas lutas, crises e disputas de categorias sociais, a história reverencia a Constituição da 

República de Weimar como o grande marco da constitucionalização social no mundo.  

O Constitucionalismo social fundamentou-se na reflexão acerca da impossibilidade de 

que o Estado permanecesse totalmente inerte diante do mercado e de suas próprias “leis”.  A 

autorregulação mercadológica esperada, decorrente do afastamento do Estado, produziu um 

capitalismo hostil com os menos favorecidos, ampliando as desigualdades sociais e a 

concentração de riqueza nas mãos de uma minoria. O Constitucionalismo social representou, 

de certa forma, um ponto de inflexão, mudando o curso dos fatos ao defender uma certa 

intervenção estatal. É o liminar de importantes revoluções históricas, como a industrial, 

abandonando-se o contexto de escravidão do século anterior. O referido movimento perpetua-

se até os dias de hoje, sendo a Constituição brasileira de 1988 um dos reflexos.  Nesse 

sentido, alguns conceitos são importantes e tem lugar em uma discussão que se insere no 

chamado Constitucionalismo contemporâneo.  

 

1.4 Notas sobre o Constitucionalismo Contemporâneo  
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O Constitucionalismo contemporâneo é a expressão que caracteriza o momento 

constitucional que o mundo vivencia nos dias de hoje. Plena de inovações, novos conceitos e 

ideias sobre o papel das Constituições no mundo, essa nova fase inaugurou o advento do 

Estado Democrático de Direito, estabeleceu a importância da Jurisdição Constitucional e 

consagrou princípios como o da supremacia constitucional e da força normativa das cartas 

políticas.   

Segundo Bulos (2014), trata-se de uma etapa cujo traço distintivo é o surgimento de 

documentos constitucionais amplos, extensos, analíticos. Marcado por um constitucionalismo 

principialista, essa fase contemporânea tem como traço, ainda, o chamado “totalitarismo 

constitucional”. Para Bulos (2014) o “totalitarismo constitucional” equivale a ideia de uma 

“Constituição total”, numa concepção na qual a Constituição abrange tudo e todos, dirigindo a 

atuação do Estado, com cartas dirigentes, as quais exigem uma maior atuação do poder 

público, não limitando sua atuação por força da existência de direitos e garantias individuas. 

Para o “totalitarismo constitucional” tem-se a concepção de que ordenamento jurídico deve 

restringir-se à Constituição, uma vez que por meio de sua força normativa a norma acaba 

espraiando-se, ampliando sua atuação, dominando e controlando todas as demais instituições 

jurídicas. O adjetivo “total”, neste caso, expressa uma realidade dotada de completude, 

inteireza, plenitude e integralidade, quanto aos aspectos relativos ao seu raio de atuação.  

Aspecto igualmente relevante do Constitucionalismo Contemporâneo são as 

Constituições Dirigentes. O Constitucionalista português Joaquim José Gomes Canotilho, 

emprega a expressão “Constituição Dirigente” para assinalar que a Constituição não deve ser 

um instrumento de força, no sentido de sua capacidade de criar antagonismos com as 

expectativas sociais. Gomes Canotilho (2018) não defende o “totalitarismo constitucional”, 

mas de certo modo, argumenta que a Constituição deve atuar como uma espécie de norma 

vetora, regente, representando uma diretriz máxima, pela qual os governantes, os Poderes, os 

cidadãos, as pessoas físicas e jurídicas, devem pautar suas ações. Na visão do autor, essa 

Constituição Dirigente passa a ser o documento mais importante, pela qual os governantes 

(presidente, governos dos Estados e prefeitos) devem orientar-se para dirigir o país. Do 

mesmo modo, toda a sociedade deve nortear suas ações com base nestes preceitos 

constitucionais. Para Oliveira (2010), se o termo “dirigente” expressa o atributo daquilo que 

externaliza alguma ordem, ou exprime algum comando, estipulando condutas, norteando 

interesses, toda norma, em tese, seria dirigente do ponto de vista lato sensu. 

Consequentemente, toda Constituição também o seria. Tecnicamente, entretanto, “nem toda 

Constituição é dirigente, mas apenas aquelas que contem certas características, certo tipo 
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(geral) de normatividade” (OLIVEIRA, 2010, p. 12). Contudo, há de se ressaltar o fato de que 

a ideia de Constituição Dirigente vai bem mais além, sendo, portanto: 

 [...] a que enuncia programas (valores, metas), os quais como normas que 

são, vinculam a atuação do Estado, dos Governos, através de pautas formais 

e materiais, sujeitando negativa e positivamente a conduta de cada um dos 

três Poderes, direcionando, conforme um balanço entre abertura e 

fechamento, a vontade e o proceder do Poder Público, bem como 

conformam, ainda quando em outra medida, grau e qualidade, os cidadãos, a 

sociedade, isto é, a deliberação e o agir comunitários. Compreende-se a 

diretividade como identificadora do projeto socio-estatal basilar 

(OLIVEIRA, 2010, p. 14)
17

.  

 

Outra questão importante, que circunda a definição de dirigismo, é o fato de que “trata-

se de definição de larga abrangência, porquanto, não designa qual plataforma é adotada, se a 

do neoliberalismo, a do Estado do Bem-Estar Social, a do social-comunismo” (OLIVEIRA, 

2010, p. 14). Para Oliveira (2010, p. 14) “nada impede que se cogite de um dirigismo 

constitucional neoliberal, que preconize um Estado Abstencionista, Mínimo, (Neo)Liberal”. 

Segundo Oliveira (2010) é menos comum que haja Cartas Dirigentes de cariz neoliberal, ou 

de Estado Abstencionista uma vez que estas tendem a ser, em geral, sintéticas, negativas, 

lacônicas, silentes. Em síntese, a Constituição Dirigente “propõe a coordenar uma ação estatal 

ativa no domínio jurídico, social, político, econômico, cultural” (OLIVEIRA, 2010, p. 15), e 

que, conforme Oliveira (2010, p. 15) “traça um Estado Prestacional, incumbindo da tarefa de 

assegurar ou implementar os direitos fundamentais, em integração com a comunidade 

(responsabilidades compartilhadas)”. 

Sob outra perspectiva, insere-se o chamado “Dirigismo comunitário”, cujo fundamento 

é a necessidade de alguns Estados no mundo de se organizarem, para a proteção universal dos 

direitos fundamentais. Através destas estruturas coletivas de países, criam-se comunidades 

internacionais que orientam para ratificação de tratados internacionais, para garantia de 

direitos humanos, tais como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (BRASIL, 

1992) e a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (OAS, 1969). Diante do panorama 

político internacional, tendo em vista os efeitos da globalização da economia e as disputas 

                                                 
17

 Ainda consoante afirma o autor Fábio Correa Souza de Oliveira, não há dúvidas de que a Constituição 

brasileira é carta dirigente. A afirmação é sustentada por Paulo Bonavides, José Afonso da Silva, Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho, Luís Roberto Barroso, Eros Roberto Grau, Clèmerson Merlin Cléve, Ingo Sarlet, 

Flávia Piovesan, Gilberto Bercovici, Oscar Vilhena Vieira e Lênio Luiz Streck, e em Portugal, por José Joaquim 

Gomes Canotilho. Além da nomenclatura “dirigente” que prevalece na doutrina, são também sinônimas as 

terminologias: Constituição Plano, Diretiva, Programática, Ideológico-Programática, Positiva, Doutrinal e 
Prospectiva (OLIVEIRA, 2010, p. 12-13). 
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entre blocos comerciais, torna-se necessário o estabelecimento de organizações supraestatais, 

cujo foco é a defesa de interesses comuns. A comunidade passa a constituir-se uma solução, 

representando uma estratégia razoável para enfrentamento de problemas comuns 

(WOLKMER, 1999). Esse amplo processo de integração entre nações estabelecidas em 

regiões vizinhas, da qual a Comunidade Europeia
18

 é o arquétipo dotado de maior visibilidade 

atualmente, favorecendo a criação de órgãos e instituições que compartilham a soberania com 

os Estados. Em alguns momentos, estas novas instituições podem avocar para si atribuições 

estatais, como legislar e dirimir conflitos. No exemplo específico da Comunidade Europeia, 

esta acomodação atingiu um estágio original, onde os interesses do bloco ampararam uma 

certa mitigação do próprio princípio da soberania do Estado-nação (SARMENTO, 1999).  

Segundo Tavares (2012), mesmo em face das críticas que permeiam a temática 

“globalização”, não há como ignorar a amplitude cada vez maior da integração econômica e 

cultural dos povos ao redor do mundo. Para o autor, há nesse sentido, uma verdadeira busca 

por um maior reconhecimento dos ideais e princípios jurídicos adotados pelo Ocidente, de 

modo que todos os povos reconheçam sua universalidade e importância.   

O despertar para o denominado “Constitucionalismo globalizado” ou 

“Constitucionalismo Global” deriva de fatores como a revolução tecnológica e a expansão das 

comunicações no mundo. O alargamento das fronteiras, a expansão de recursos que 

favorecem a mobilidade social, bem como a circulação de pessoas, bens, mercadorias e 

riquezas pelo planeta, os quais favorecem os relacionamentos interestatais, propiciam o 

nascimento de organizações internacionais ou supranacionais. Tais situações cambiantes 

criam uma atmosfera mundial globalizada.  

Toda esta onda de transformações
19

 trouxe um impacto direto no constitucionalismo 

mundial.  A visão do constitucionalismo globalizado faz com que exista em cada território um 

                                                 
18

 Na verdade, tal é a magnitude das transformações jurídicas geradas pela experiência comunitária, que alguns 

autores, liderados por Peter Häberle, têm sustentado a existência de uma verdadeira Constituição Europeia, 

representada pelos tratados institutivos da Comunidade, ao lado dos princípios jurídicos fundamentais 

partilhados 

pelos Estados que a compõem. Coloca-se, com isso, a questão, ainda não definitivamente equacionada, da 

definição do espaço próprio das constituições dos Estados, em face da "Constituição Europeia", bem como do 

possível conflito entre estas (SARMENTO, 1999). 

 
19

 Em 1980, o escritor norte-americano Alvin Toffler lançou a obra “A Terceira Onda”, uma discussão sobre as 

transformações: digital, corporativa, tecnológica e da comunicação. O livro divide a história da sociedade em 

três grandes ondas ou estágios de evolução: a primeira onda agrícola, a segunda onda industrial e a terceira onda 

pós-industrial. O surgimento da agricultura representou a primeira fase para o desenvolvimento social humano e 

se manteve por muitos anos. A segunda fase, no início do século XX, foi marcada pelo crescimento do setor 

industrial que empregou grande parte dos trabalhadores rurais, trazendo a mecanização para o campo. Por fim, a 

terceira fase, denominada terceira onda, iniciada a partir dos anos 50, representou o novo mundo, baseado na 
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sistema de proteção aos direitos humanos. Portanto, o movimento constitucional globalizante 

tem como objetivo garantir a proteção dos Direitos Humanos, em escala mundial, de modo 

que o Estado que viola esse sistema de proteção possa ser responsabilizado por eventuais 

transgressões às diretrizes internacionais. O Constitucionalismo globalizado, portanto, insere-

se neste universo de possibilidades de tentativa de difusão a todas as nações, dos mais 

importantes ideais humanos que devem ser consagrados juridicamente. Esse movimento que 

tem sido fortalecido na atualidade, retrata um forte indicativo do desenvolvimento de uma 

nova etapa, qual seja, um constitucionalismo sem fronteiras.  

Inserido nesta perspectiva de valorização dos direitos fundamentais e/ou direitos 

humanos entre os povos, traço marcante do Constitucionalismo contemporâneo exsurge o 

chamado “Constitucionalismo do futuro”, cuja fundamentação advém do pensamento do autor 

Roberto Dromi. Conforme a concepção de José Roberto Dromi, o chamado 

“constitucionalismo del por-venir” é aquele que cultua valores como: verdade, solidariedade, 

consenso, continuidade, participação, integração e universalidade (DROMI, 1997), cujo 

propósito geral é a universalização de direitos fundamentais. 

 Para Dromi (1997), tais proposições relacionam-se com valores fundamentais que 

devem ser preservados pelas Constituições contemporâneas, com vistas ao alcance de um 

maior equilíbrio entre os ideais relativos ao constitucionalismo moderno, as metas do 

constitucionalismo contemporâneo e a efetivação dos atributos que definem o 

neoconstitucionalismo. Dromi (1997) enumera, taxativamente, o que cada um destes valores 

representa para as Constituições contemporâneas. Para o autor, a “verdade” se relaciona à 

busca por transparência na previsão de metas a serem atingidas pelos governos, sendo que as 

Cartas políticas não devem ocasionar falsas expectativas nos cidadãos, pois é dever do Estado 

prometer apenas aquilo que se sabe que poderá ser realizado (DROMI, 1997). O valor da 

“solidariedade”, por sua vez, vincula-se ao atributo da igualdade entre os povos, a dignidade 

da pessoa humana e à justiça social, sempre necessárias (DROMI, 1997). O “consenso”, 

segundo Dromi (1997), implicaria no reconhecimento de que mesmo existindo diversidade 

ideológica no processo de criação de uma nova ordem constitucional, há necessidade de 

harmonizar entendimentos, produzindo uma adesão consensual e solidária em prol do 

interesse coletivo. Nesse contexto, Dromi (1997) esclarece que é necessário que, no âmbito de 

suas lutas e conquistas a Constituição seja capaz de respeitar a evolução histórica da nação, 

                                                                                                                                                         
informação e no conhecimento. Essa fase foi marcada pela incorporação de tecnologias que se tornaram 

populares como a televisão e o computador (TOFFLER, 1980). 
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mantendo o desenvolvimento de direitos erigidos em face da diretriz constitucional do país. 

Assim, fala-se em “continuidade” quando direitos já consagrados são mantidos e aprimorados 

em cada nova Constituição. Impede-se, portanto, qualquer ruptura ou violações à ordem 

constitucional em vigor. A “participação” é o reconhecimento pleno acerca da importância do 

envolvimento da coletividade nas questões políticas, nas discussões que permeiam o processo 

democrático, as escolhas e a representação política no âmbito estatal (DROMI, 1997). A 

“integralização”, para Dromi (1997), é um dos valores que se traduz no incremento de 

atividades que envolvem órgãos supranacionais objetivando à cooperação e a interação moral, 

ética e institucional entre os diversos povos. Representa a realização comum de políticas e 

ações mundiais integracionistas propiciado pela atuação de órgãos transnacionais. Por fim, 

estabelece Dromi (1997) que a “universalização” é a expansão dos direitos fundamentais a 

todos os povos do mundo, com a prevalência para o princípio da dignidade da pessoa humana 

nas Constituições futuras.  

A teoria de José Roberto Dromi representa um importante contributo para o 

Constitucionalismo contemporâneo, haja vista a relação que os princípios apresentados 

guardam com os direitos de terceira geração, os quais tem crescido em importância e 

reconhecimento perante a sociedade atual. Entretanto, questiona-se quanto a possibilidade de 

manutenção de um constitucionalismo de fato universal, em sua essência, dotado de uma 

Carta política igualmente universal e única capaz de estabelecer um catálogo de direitos 

fundamentais que contemplem peculiaridades de cada povo, nação ou etnia espalhados pelo 

globo terrestre. Contudo, a ênfase que o autor atribui ao princípio da dignidade humana 

encontra guarida no pensamento da sociedade hodierna, mormente, após o fim da Segunda 

grande Guerra.  

 

1.5 O “aguilhão semântico”
20

:  entre Positivismo(s) e Pós-positivismo 

 

Para alcançar um melhor entendimento sobre as relações que envolvem o novo 

Constitucionalismo e as principais teorias que surgem a partir daí, é necessário resgatar uma 

parte da história política constitucional, firmando conceitos, realizando distinções teóricas 

fundamentais - se não de maneira profunda, mas ao menos com alguma precisão - e, por fim, 

compreendendo a lógica sistêmica, analisar a maneira com a qual tais ideias interagem entre 

                                                 
20

 O “aguilhão semântico” é uma expressão que aparece na obra “O império do Direito” do teórico 
substancialista Ronald Dworkin (DWORKIN, 1999, p. 55). 
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si, no desenho do cenário do novo do Direito Constitucional. Conclui-se, portanto, pela 

impossibilidade de caminhar com tranquilidade pelas sendas do novo Constitucionalismo, 

sem compreender a relação que de algum modo o vincula aos ideais do positivismo jurídico e 

do pós-positivismo, por exemplo. 

A partir da noção de positivismo e à guisa de fornecer um ponto de partida para a 

reflexão, tem-se que o termo “positivo”
21

 buscou, em princípio, afirmar o valor do mundo 

objetivo, dado, posto, pensado ou valorizado por um sujeito qualquer. Streck (2017) explica 

que positivo é aquilo que existe de forma explícita, estando posto, estabelecido e aceito de 

forma convencional. Nesse sentido, as aplicações do positivismo ao Direito, segundo Abboud 

(2018), teriam como matéria prima, em regra, leis e decisões jurídicas postos por autoridades 

legitimadas, tais como legisladores, ou até mesmo estudiosos e doutrinadores. 

O positivismo jurídico tem suas raízes fincadas no chamado positivismo clássico de 

Augusto Comte
22

. O Curso de Filosofia Positiva, de Auguste Comte, subdivide-se em duas 

partes: sendo a primeira sobre a finalidade do curso e a segunda sobre a classificação das 

ciências positivas.  

Na primeira parte, Comte demonstra como se deu a evolução histórica do espírito 

humano, através teoria dos três estados sucessivos: o “estado teológico ou fictício” (vinculado 

às crenças, aos deuses e à religião), o “estado metafísico” (uma transição destinada a ensinar 

como os espíritos humanos agem impulsionados por força abstratas) e o “estado positivo” que 

mostra como o espírito humano é definitivo, e busca compreender as leis efetivas existentes 

no mundo. Este estado positivo seria fundamental para o homem atingir sua maturidade e a 

filosofia positiva seria o ápice da inteligência humana, pelo fato de possibilitar a gestação de 
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 “Com o termo positivo (latim positivum) quer afirmar-se o valor do mundo objetivo, dado, posto ou real, ao 

meramente pensado, desejado ou valorizadopor um sujeito qualquer. Dai a utilização do termo positivismo para 

designar correntes filosóficas que se caracterizam pela adesão à realidade e consequentemente, pela rejeição de 

especulações não justificáveis por uma referência ao dado empírico (positivismo comteano, positivismo lógico). 

No âmbito do Direito, o positivismo representa a tentativa de compreender o Direito como um fenômeno social 

objetivo. Recusa-se, assim, uma postura preocupada em fazer derivar o Direito de outras fontes que não as 

sociais (jusnaturalismo), ao mesmo tempo, que se renega a fazer depnder a existência do Direito de juízos morais 
particulares ” (BARZOTTO, 2009, p. 642-643). 

 
22

 Isidore Auguste Marie François Xavier, conhecido por Auguste Comte, primeiro filho do casal Luiz Comte e 

de Felicidade Rosália Boyer, nasceu na cidade francesa de Montpellier, nem 19 de janeiro de 1978. Notabilizou-

se pela defesa acerca da necessidade de uma ciência que viesse a estudar a sociedade, a “Sociologia”, 

fundamentando, com isso a teoria positivista. Seu pensamento foi influenciado pelo Conde de Saint Simon, 

filósofo progressiva à época autoproclamado socialista (embora não existisse ainda o socialismo científico, hoje 

ele seria enquadrado no Socialismo Utópico). Saint Simon apresentou a Comte o círculo intelectual francês, 

influenciando-o com ideias sobre a existência de leis sociais, sobre o aperfeiçoamento do conhecimento 

científico e acerca do fato de que a humanidade sempre caminharia rumo ao desenvolvimento (SOARES, 1998, 
p. 11).  
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novas teorias, tornando racional as leis lógicas do espírito humano. Na segunda parte, 

Auguste Comte apresenta uma classificação, segundo ele, racional das ciências positivas, em 

face do fracasso das outras classificações apresentadas por outros autores ao longo da história. 

Nessa classificação, Comte distingue conhecimentos teóricos de conhecimentos práticos, 

sendo que estes últimos devem ser desconsiderados pela filosofia. As ciências naturais 

estariam, então, divididas em Física inorgânica ou corpos brutos e física orgânica ou corpos 

organizados (COMTE, 1983).  

Através do Curso de Filosofia Positiva, Auguste Comte erige uma filosofia ou doutrina 

positiva, enaltecendo o conhecimento científico no campo da experiência, da observação e de 

tudo aquilo que pode ser visto, tocado, materializado, em detrimento de sensações abstratas, 

sentimentos, ou quaisquer formas de conjecturas.  

Norberto Bobbio no livro “O Positivismo Jurídico: lições de filosofia do direito”, 

esclarece a relação existente entre o termo “positivismo” e a expressão “Positivismo 

Jurídico”:  

 

A expressão “Positivismo Jurídico” não deriva daquela de “positivismo” em 

sentido filosófico, embora no século passado tenha havido uma certa ligação 

entre os dois termos, posto que alguns positivistas jurídicos eram também 

positivistas em sentido filosófico: mas em suas origens (que se encontram no 

século XIX) nada tem a ver com o positivismo filosófico – tanto é verdade 

que, enquanto o primeiro surge na Alemanha, o segundo surge na França. A 

expressão “Positivismo Jurídico” deriva da locução direito positivo 

contraposta à aquela de direito natural (BOBBIO, 2006, p. 15).  

 

Lênio Streck ensina que “o positivismo jurídico, enquanto paradigma teórico, está longe 

de ser algo uniforme. Muito ao contrário, por positivismo jurídico é possível considerar 

posições teóricas que são, entre si, profundamente heterogêneas” (STRECK, 2014. p. 37).  

Usando uma analogia, no dizer de Vicente de Paulo Barreto
23

 trata-se hoje de uma expressão 

que se presta a ser um “guarda-chuvas ideológico, legitimador de teorias e práticas as mais 

diversas” (BARRETO, 2013, p. 63).  

No horizonte histórico do século XVIII, bem como no despertar do século seguinte, a 

onda de racionalidade que envolveu o Ocidente também contagiou o pensamento jurídico e a 

intelectualidade de juristas daquela época, trazendo consigo a necessidade de um Direito 

                                                 
23

 Na obra “O fetiche dos Direitos Humanos e outros temas” o autor Vicente de Paulo Barreto critica o mau uso e 

a banalização que se faz da expressão “Direitos Humanos”, contexto que decorre da falta de “reflexão crítica”, 
ensejando no “emprego indiscriminado para tudo abranger e justificar”. (BARRETO, 2013, p. 63). 
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igualmente racionalista, cujo reflexo natural foi o surgimento das codificações. Com a 

consolidação do Estado moderno, a lei sobressai como fonte do Direito, e os Códigos passam 

a ser a melhor representação desse império. 

Por volta do início do século XIX, com a expansão do movimento das codificações, e 

por força das mudanças de paradigma jurídico até então prevalecentes, fortalecem-se algumas 

predisposições que vão desaguar no surgimento das bases, próprias de um novo pensamento 

jurídico. A ideia de que era necessário romper com a antiga tradição de um Direito de matriz 

natural, que reconhecia o protagonismo de leis divinas e normas universais oportunizou o 

nascimento do positivismo jurídico, cuja evolução natural também levou à consolidação de 

outras correntes de pensamento jus filosóficas. Impinge ressaltar que sob o manto da 

expressão “positivismo Jurídico” reúnem-se várias correntes de pensamento, caracterizadas 

por atributos comuns, mas cada qual com seu traço distintivo em específico. Referidas 

correntes de pensamento, ou escolas filosóficas, não se anulam, nem se contradizem. Antes, 

porém, é observável que cada qual ofertou seu contributo teórico para a Teoria geral e 

Filosofia do Direito, refletindo as necessidades sociais da época e as características do 

momento histórico em que surgiram.  

O positivismo “legalista” ou “exegético” é a faceta primeira do positivismo jurídico, 

porquanto, acha-se diretamente associado à Escola da Exegese francesa (ABBOUD, 2018). 

Nessa corrente, estão presentes as contribuições da escola histórica de Savigny e da escola da 

exegese francesa.  

Segundo Bobbio (2006), foi necessário que a filosofia jusnaturalista, fosse amplamente 

criticada e que, com o tempo, os “mitos” jusnaturalistas fossem desaparecendo da consciência 

pública para que a Escola histórica do direito surgisse como predecessora do positivismo 

jurídico. Bobbio (2006) ensina que do ponto de vista filosófico-jurídico, o historicismo se 

originou com a escola histórica do direito, surgida na Alemanha entre o fim do século XVIII e 

o começo do século XIX, tendo como expoente Savigny. “Note-se bem que ‘escola histórica’ 

e ‘positivismo jurídico’ não são a mesma coisa; contudo, a primeira preparou o segundo 

através de sua crítica radical do direito natural (BOBBIO, 2006, p. 45). Bobbio (2006) faz 

justiça ao reconhecer que muito antes de Savigny, um escrito de Gustavo Hugo – alemão, mas 

cujo nome é de origem francesa – denominado “Tratado do direito natural como filosofia do 

direito positivo (“Lehrbuch des Naturrechts, als einer Philosophie des positiven Rechts, 

besonders des Privatrechts”), de 1798 foi a primeira obra que marcou a expressão da escola 

histórica. Bobbio (2006) preleciona que o que caracteriza o historicismo é a consideração do 
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homem em sua individualidade, em oposição ao racionalismo, sendo possível ressaltar ainda 

como características:  

a) a existência de homens diversos conforme raça, clima período histórico;  

b) o entendimento de que a mola propulsora da história é a não razão, o elemento 

emotivo do homem;  

c) a ideia de que existe uma certa tragicidade na história, ao contrário da visão 

otimista do Iluminismo.  

Segundo Bobbio (2006), posteriormente, Carlos Frederico Von Savigny, estabeleceria 

os postulados do historicismo de forma mais precisa, como sendo:  

a) individualidade e variedade do homem;  

b) irracionalidade das forças históricas;  

c) pessimismo antropológico;  

d) amor pelo passado;  

e) sentido da tradição.  

Para Abboud (2018), em Savigny o direito passa a ser compreendido como algo 

efetivamente vivo, oriundo da experiência vivencial do povo, que ao legislador compete 

exprimir, mas não criar.  

Bobbio (2006) prossegue ensinando que o fato histórico que constitui o motor criador 

do positivismo jurídico, é sem dúvidas, o movimento das codificações, ocorrido entre o fim 

do século XVIII e o início do século XIX, o qual representou a realização do ideal de 

soberania extrema do legislador. Para tanto, Norberto Bobbio afirma que:  

 

O fato histórico que constitui a causa imediata do positivismo jurídico deve, 

ao contrário, ser investigado nas grandes codificações ocorridas entre o fim 

do século XVIII e o início do século XIX, que representam a realização 

política do princípio da onipotência do legislador. Frente a este movimento, 

a escola histórica assume uma posição de clara hostilidade, como veremos 

no próximo parágrafo. As codificações representam o resultado de uma 

longa batalha conduzida, na segunda metade do século XVIII, por um 

movimento político-cultural francamente iluminista, que realizou aquilo que 

podemos chamar de a “positivação do direito natural. Segundo este 

movimento, o direito é expressão ao mesmo tempo da autoridade e da razão. 

É expressão da autoridade visto que não é eficaz, não vale se não for posto e 

feito valer pelo Estado (e precisamente nisto pode-se identificar no 

movimento pela codificação uma raiz do positivismo jurídico); mas o direito 

posto pelo Estado não é fruto de mera arbitrariedade, ao contrário, é a 
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expressão da própria razão (da razão do príncipe e da razão dos “filósofos”, 

isto é, dos doutos que o legislador deve consultar) (BOBBIO, 2006, p. 54).  

 

Nesse cenário, destaca-se o papel desempenhado pelo alemão Antonio Frederico Justo 

Thibaut, contemporâneo de Gustavo Hugo, nascido em 1774 e de Savigny, que nasceu em 

1779. Thibaut escreveu obras, cujo mérito foi sugerir um sistema de direito positivo: “Sobre o 

influxo da filosofia na interpretação das leis”, em 1798, “Sore a interpretação lógica das leis”, 

em 1799 e, “Sistema do direito das Pandectas” em 1803 (BOBBIO, 2006).  Esta última, 

juntamente com uma obra análogo de Heise, denominada “Fundamentos de um sistema do 

direito civil comum”, de 1807, viria a constituir-se no embrião de uma escola alemã, que na 

primeira metade do século XIX, sistematizou de forma científica todo o direito alemão, 

denominada “Escola pandectista” (BOBBIO, 2006). Bobbio (2006) explica que Thibaut 

acreditava que a Alemanha precisaria, naquele momento, sistematizar um código geral civil, 

penal e processual, pois tal circunstância importaria em uma grande contribuição jurídica para 

a sociedade da época, tendo em vista práticas heterogêneas, irracionais e perniciosas que 

ainda tinham lugar na sociedade alemã. No mesmo sentido, o inglês Jeremy Bentham
24

, 

nascido na Londres de 1748, com uma visão aguda sobre o papel do Direito e a atuação dos 

juristas de sua época, também advogou a tese da importância das codificações para o Direito. 

No século XVIII, por volta de 1789, por meio da obra “Principles of International Law”, 

Jeremy Bentham lançaria a proposta de codificação dos dispositivos do direito internacional 

vigentes. “O pensamento de Bentham teve uma enorme influência em todo o mundo 

civilizado: na Europa, na América, até na Índia, mas não propriamente na Inglaterra” 

(BOBBIO, 2006, p. 91). Conforme Bobbio (2006), com um pensamento de matriz iluminista, 

influenciado pelo italiano Beccaria, Bentham acreditava na possibilidade de estabelecimento 

de uma ética baseada num princípio objetivamente estabelecido e cientificamente verificado, 

de onde se poderia deduzir todas as regras para o comportamento humano, que passaria a ter o 

mesmo valor das leis descobertas pela matemática e ciências naturais. Para Bobbio (2006) é a 

importante contribuição do filósofo inglês John Austin, para quem a codificação seria “uma 

                                                 
24

 Jeremy Bentham (1748-1832) foi um pensador e jurista teórico inglês, criador da filosofia política conhecida 

como “Utilitarismo”. Segundo Bentham: “Por princípio da utilidade entende-se aquele princípio que aprova ou 

desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou a diminuir a felicidade da pessoa cujo 

interesse está em jogo, ou, o que é a mesma coisa em outros termos, segundo a tendência de promover ou 

comprometer a referida felicidade. Digo qualquer ação, com o que tenciono dizer que isto vale não somente para 

qualquer ação de um indivíduo particular, mas também de qualquer ato ou medida de governo. [...] A 

comunidade constitui um corpo fictício, composto de pessoas individuais que se consideram como constituindo 

os seus membros. Qual é, nesse caso, o interesse da comunidade? A soma dos interesses dos diversos membros 
que integram a referida comunidade” (BENTHAM, 1974. p. 10). 
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forma superior de direito” (BOBBIO, 2006, p. 112). As ideias de Austin sobre a viabilidade 

da codificação encontram-se na obra “Notes on Codification”, consoante esclarece Bobbio 

(2006). Segundo Bobbio (2006), Austin sustentava a tese de que a codificação eliminaria 

equívocos e ambiguidades, tornando improváveis certas controvérsias ocasionadas por 

imperfeições interpretativas. Nesse sentido, para Bobbio (2006), tal opinião acompanhava a 

posição adotadas por Bentham, ao entender que a codificação teria promovido uma elevação 

no nível ético e técnico da profissão forense, eliminando rábulas cuja única ocupação seria 

explorar as incertezas do direito, possibilitando, ao mesmo tempo, que o ingresso de 

profissionais dignos, com elevada formação moral e intelectual surgissem. Fiúza (2008) 

destaca que, diante da difusão em toda a Europa e países não-europeus de orientação romano-

germânica do movimento de codificação, mesmo assim tais ideias não foram recepcionadas 

na Inglaterra, mesmo havendo ali um de seus maiores defensores, o jurista Jeremy Bentham. 

Por outro lado, Savigny defendia, conforme Bobbio (2006), que aquele não era o momento 

para inovações, pois a Alemanha encontrava-se em um estágio de decadência cultural e 

jurídica, motivo pelo qual uma codificação apenas perpetuaria os inúmeros erros. “Para 

remediar o estado de coisas existente era ao contrário necessário, segundo o autor, promover 

vigorosamente o renascimento e o desenvolvimento do direito científico, isto é, a elaboração 

do direito por obra da ciência jurídica” (BOBBIO, 2006, p. 62).  

Mais tarde, conforme Abboud (2018), através da Escola da Exegese Francesa, no século 

XIX, houve a supervalorização da lei, como única expressão do direito, sendo destaque a 

figura do exegeta, aquele que se debruçava sobre a legislação vigente para analisar suas 

limitações e possibilidades. Intepretação literal, método silogístico, premissas, lógica e 

subsunção eram termos que resumiam o ideal da Escola da Exegese, consoante Abboud 

(2018).  A expressão maior do positivismo legalista na Alemanha torna-se o chamado 

movimento da Jurisprudência dos Conceitos ou Pandectismo, segundo Abboud (2018). “Na 

Jurisprudência dos Conceitos, o erudito substitui o legislador na produção do direito” 

(ABBOUD, 2018, p. 76). “É própria do pandectismo a ideia da pirâmide dos conceitos, na 

qual conceitos mais gerais conduzem aos mais específicos, os quais, a seu turno, regulariam o 

caso concreto” (ABBOUD, 2018, p. 76). Para Abboud (2018) o fato de ter um objeto descrito 

e aplicado pelo juiz – no caso a lei
25

 – constitui-se em um aspecto comum entre o exegetismo 

e o pandectismo (bem como os demais positivismos do século XVIII e XIX).  

                                                 
25

 Esta situação é constantemente referida na doutrina através da expressão: “juiz boca da lei”, denotando um 

contexto no qual os magistrados aplicam a lei do modo mais mecânico possível. A expressão está presente no 
livro “O Estado de Direito” do filósofo francês Montesquieu.  
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Abboud (2018) esclarece que as formas mais elementares e primeiras de positivismo 

foram sucedidas pelo “normativismo” ou “positivismo normativista”, para o qual a 

substituição do objeto de estudo ocorreu privilegiando-se a norma jurídica, em detrimento, 

simplesmente, da lei. Sendo o alemão Hans Kelsen, o maior expoente deste segundo 

momento, Streck (2014) preleciona que Kelsen não objetivou destruir a tradição positivista 

construída pela Jurisprudências dos Conceitos. Streck (2014) qualifica o positivismo 

normativista como uma proposta de aperfeiçoamento do rigor lógico do trabalho científico 

proposto pelo positivismo. “Aqui, há uma modificação significativa com relação ao modo de 

trabalhar e aos pontos de partida do ‘positivo’ do ‘fato’ (STRECK, 2014, p. 34). Para Streck 

(2014) “o problema da interpretação do direito é muito mais semântico do que sintático. 

Desse modo, temos uma ênfase na semântica” (STRECK, 2014, p. 34 – 35).  

Em outra quadra, consoante Abboud (2018), é comum apontar como modalidade de 

positivismo, o chamado “realismo jurídico”, cujas origens vinculam-se ao pensamento de 

Maquiavel e Hobbes. Nele, o poder impõe e assegura o direito, inexistindo fator de correção 

do jurídico. Suas duas versões são o realismo escandinavo e o americano. Para Abboud 

(2018) enquanto o realismo americano buscou reagir contra a ideia do absoluto liberalismo 

político, bem como contra a dicotomia público versus privado, o realismo escandinavo reagiu 

contra a tradição jurisprudencial que demonstrava desinteresse na relação entre lei e política, 

sustentando objetivos mais filosóficos.  O realismo em suas duas versões sofreu fortes de 

críticas de autores como Lon Fuller e H. L. Hart.  

Não menos importante, é a classificação proposta pelo italiano Norberto Bobbio, que 

divide o positivismo em: ideológico, teórico e metodológico ou conceitual. Segundo Streck 

(2014) o positivismo ideológico defende a ideia em que o direito positivo possui força 

obrigatória, devendo ser obedecido por todos e aplicado pelos juízes, independentemente de 

eventuais questões morais envolvidas, a aplicação do direito positivo decorre do simples fato 

de ser direito, independentemente de seu conteúdo. Para o positivismo teórico “o direito é 

confundido com a lei, enquanto fonte formal emanada de um poder legislativo. Texto igual à 

norma, para utilizar uma nomenclatura mais contemporânea. Lei e direito são a mesma coisa”.  

(STRECK, 2014, p. 39). Já o positivismo jurídico metodológico ou conceitual, segundo 

Streck (2014) associa-se à corrente para a qual o direito não deve ser tomado de acordo com 

propriedades valorativas, mas sim, consoante propriedades descritivas. “Nesse caso, as 

proposições utilizadas pelos juristas para descrever o direito não implicam juízos valorativos. 

Ao contrário, elas estão fundadas, em critérios de verificação observáveis empiricamente” 

(STRECK, 2014, p. 39).  
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Contemporaneamente, e à guisa de uma pré-conclusão sobre a temática do positivismo 

jurídico, tem-se a classificação de Jules Coleman, que divide o positivismo jurídico em 

“inclusivo” e “exclusivo”, subdivisão que leva em conta as interações entre direito e moral 

(COLEMAN, 2010).  

A oposição entre os termos incide no fato de que o positivismo jurídico exclusivo 

considera a importância de se manter uma maior segregação entre relações que envolvem 

moral e direito, destacando-se, neste contexto, a obra do israelense Joseph Raz
26

 como seu 

“representante contemporâneo mais emblemático” (STRECK, 2014, p. 42). Andrei Marmor e 

Scott J. Shapiro também são nomes importantes nesta discussão. Assim sentido, observa-se, 

por oportuno, que “a existência e o conteúdo das normas jurídicas podem e deverão ser 

precisos, sempre e em todo caso, com independência de considerações e argumentos de índole 

moral, nos quais entra em jogo uma instância valorativa” (ESCUDERO, 2004).  

Já o positivismo jurídico inclusivo reflete uma postura reversa, no que tange ao 

tratamento dado às inter-relações entre direito e moral, sendo seu principal representante o 

próprio Jules Coleman. Nessa seara, não se pode negar a contribuição do próprio Herbert L. 

A. Hart e de autores como: Will Waluchow, Kenneth Einar Himma, Matthew Henry Kramer. 

Para Streck (2014), Coleman não representa uma contribuição original, constituindo-se, no 

máximo, numa tentativa de reformulação das ideias anteriores de positivismo, sendo que:  

 

Assim, sua postura poderia ser definida da seguinte forma: diferente das 

tradicionais formas de positivismo que separam qualquer tipo de critério 

moral dos domínios da teoria do direito, sua proposta aceitaria a introdução 

de critérios morais no texto para identificar o direito válido, mas somente se 

a comunidade jurídica tiver adotado uma convenção que assim determine 

(STRECK, 2014, p. 42). 

 

O entendimento de Streck (2014) é de que a classificação proposta por Coleman se 

limita a ser apenas um tipo de positivismo que mantém vínculo com as fontes sociais do 

direito, contudo, inclusivas quanto à possibilidade de junção aos elementos morais. Segundo 

Streck (2014) as ideias de Coleman resumem-se a duas posições: “a) o direito provém 

exclusivamente dos fatos sociais por ser uma prática social; b) (...) é possível que nos critérios 

de identificação sejam convencionalmente aceitos raciocínios de cunho moral” (STRECK, 

                                                 
26

 “O filósofo do direito Joseph Raz pode ser definido como um positivista jurídico moderno, para quem a 

separação entre direito e moral é conceitual, ou seja, são conceitos diversos que não se confundem, mas que 

momento algum deixam de se influenciar mutuamente” (ENRIQUEZ, 2018).  
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2014, p. 42). Segundo Streck (2014), as posições exclusivistas de Joseph Raz conduzem a 

uma separação radical entre moral e direito, inexistindo uma conexão entre ambos capaz de 

permitir a identificação de um a partir de outro. “Isto é, a normatividade jurídica é identificada 

sem nenhuma relação com a moralidade” (STRECK, 2014, p. 42). “Afirma-se, porém, que o 

direito apresenta limites – em face da imprevisibilidade da administração judicial dos fatos 

sociais – e, diante de um desses limites, o juiz mantém para si poder discricionário para 

decidir, segundo os critérios que lhe parecerem mais convenientes, a questão posta” 

(STRECK, 2014, p. 42).  

Delimitar o âmbito de incidência exato das ideias que compõem a essência do 

positivismo jurídico é uma tarefa complexa, e quase impossível, dada a multiplicidade 

semântica que envolve os vários estilos de positivismo, os quais, em muitos casos, expressam 

realidades bastantes distintas. Nesse emaranhado de teorias, distintas, porém reunidas sob o 

governo da expressão “positivismo”, destacam-se as contribuições pioneiras e originais de 

“Norberto Bobbio, na tradição continental, e de Herbert Hart, no âmbito da cultura anglófona” 

(STRECK, 2014, p. 37). Contudo, há de se buscar compreender os paradoxos que envolvem o 

“positivismo” através da análise do percurso histórico que envolve a construção desse 

conceito e as várias tentativas autorais de definição de modelos e correntes teóricas abrigadas 

por esse signo.  

 

1.6 Neoconstitucionalismo(s) e novo Constitucionalismo 

 

A onda do chamado novo direito constitucional, ou segundo parcela da doutrina, 

neoconstitucionalismo, ganhou lugar na Europa, durante a segunda metade do século XX. 

Consoante ensina Barroso (2018, p. 283) “O marco histórico do novo direito constitucional, 

na Europa continental, foi o constitucionalismo do pós-guerra, especialmente na Alemanha e 

na Itália”. Para Barroso (2018), foi esse processo de reconstitucionalização da Europa que 

definiu o lugar da Constituição e sua influência no mundo contemporâneo.  

 

A aproximação das ideias de constitucionalismo e de democracia produziu 

uma nova forma de organização política, que atende por nomes diversos: 

Estado democrático de direito, Estado Constitucional de direito, Estado 

constitucional democrático (BARROSO, 2018, p. 283).  

 



55 
 

 

Para Barroso (2018), o principal marco filosófico do novo direito constitucional é sem 

dúvidas o pós-positivismo, cujo conceito flutua entre duas grandes correntes: o jusnaturalismo 

e o positivismo. Consoante preleciona o autor, o jusnaturalismo moderno, do século XVI, 

avizinhou a lei da razão, transformando-se na filosofia natural do Direito. Como reflexo, 

lançou o direito natural à margem da história projetando o positivismo jurídico. “O 

positivismo, por sua vez, em busca de objetividade científica, equiparou o Direito à lei, 

afastou-o da filosofia e de discussões como legitimidade e justiça, e dominou o pensamento 

jurídico da primeira metade do século XX” (BARROSO, 2018, p. 286).  

Mudanças sociais passaram a exigir uma nova recepção de alguns valores por parte do 

direito. Os ideais do positivismo jurídico relaram-se inaptos a representar as necessidades de 

uma sociedade mais reflexiva, mais crítica e mais informada. “Nesse contexto, o pós-

positivismo não surge com o ímpeto da desconstrução, mas como uma superação do 

conhecimento convencional” (BARROSO, 2018, p. 286). O pós-positivismo surge 

“guardando deferência relativa ao ordenamento positivo, mas nele reintroduzindo as ideias de 

justiça e de legitimidade” (BARROSO, 2018, p. 286).  É pacífico o entendimento de que o 

pós-positivismo representa uma radical reação aos pilares mais conhecidos do positivismo 

jurídico e do jusnaturalismo:  

 

A utilização do termo pós-positivista para designar a configuração 

contemporânea do pensamento jurídico implica, necessariamente, uma 

ruptura com a forma básica de compreensão do Direito, hegemônica ao 

longo de boa parte do século XX, conhecida como positivismo jurídico. A 

necessidade do emprego de uma nova categoria terminológica decorre do 

rompimento de algumas das premissas básicas da teoria que – não obstante 

as suas diferentes feições – apresenta um denominador comum capaz de 

garantir sua coerência (DINIZ; MAIA, 2009, p. 650). 

 

Importa consignar que o pós-positivismo se apresenta, de certo modo, como “uma 

terceira via entre as concepções positivista e jusnaturalista” (BARROSO, 2018, p. 286). 

“Contesta, assim, o postulado positivista de separação entre Direito, moral e política” 

(BARROSO, 2018, p. 2876). Para o pós-positivismo, direito e moral não habitam realidades 

tão distintas, pois há espaços de convergência entre ambos. Para Barroso (2014, p. 126), “A 

perspectiva pós-positivista e principiológica do direito influenciou decisivamente a formação 

de uma moderna hermenêutica constitucional”. A Constituição passa, portanto, a ser 

compreendida como um sistema de regras e princípios, cujas finalidades refletem os valores 

necessários ao convívio harmônico da sociedade.  
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Partindo para a órbita daquilo que se convencionou nominar “Neoconstitucionalismo”
27

, 

alguns desafios precisam ser enfrentados. Um deles é a incompreensão do real significado que 

a expressão encerra. Streck (2014, p. 45) afirma que “o termo ‘neoconstitucionalismo’ pode 

nos ter levado a equívocos”. Barroso (2018) confirma, esclarecendo que o novo direito 

constitucional que o mundo vivencia é fruto de importantes transformações, sendo designado, 

frequentemente, por “neoconstitucionalismo”. Para Barroso (2018) o termo determina o 

constitucionalismo democrático do pós-guerra, desenvolvido em uma cultura filosófica de 

matriz pós-positivista, na qual predominam aspectos como a força normativa da Constituição, 

a expansão da jurisdição constitucional e a nova hermenêutica. Neste universo, existem várias 

perspectivas para o termo, sendo o emprego desta expressão “motivo de ambiguidades 

teóricas e até de mal-entendidos” (STRECK, 2014. P. 46).  

Para o autor Daniel Sarmento, neoconstitucionalismo trata-se de um conceito de difícil 

definição, entretanto, algumas transformações provocadas por este movimento são mais 

visíveis e podem ser enunciadas, quais sejam:  

 

(a) reconhecimento da forma normativa dos princípios jurídicos e 

valorização da sua importância no processo de aplicação do Direito; (b) 

rejeição ao formalismo e recurso mais frequente a métodos ou “estilos” mais 

abertos de raciocínio jurídico: ponderação, tópica, teoria da argumentação 

etc.; (c) constitucionalização do Direito, com a irradiação das normas e 

valores constitucionais, sobretudo os relacionados aos direitos fundamentais, 

para todos os ramos do ordenamento; (d) reaproximação entre o Direito e a 

Moral, com a penetração cada vez mais da Filosofia nos debates jurídicos; 

(e) judicialização da política e das relações sociais, com um significativo 

deslocamento de poder da esfera do Legislativo e do Executivo para o Poder 

Judiciário (SARMENTO, 2009, p. 31).  

 

Do mesmo modo, Humberto Ávila, mesmo corroborando com a ideia de que não existe 

apenas um conceito para “neoconstitucionalismo”, propõe uma síntese de suas principais 

características, ao afirmar que:  

 

[...] dando seguimento ao raciocínio ora desenvolvido, que o 

“neoconstitucionalismo” (ou a versão aqui analisada ou o modo peculiar de 

teorização e aplicação do Direito Constitucional, antes referido, 

independente da sua denominação) possui, dentre outros que poderiam ser 

                                                 
27

 A obra seminal que discute, com propriedade, e de forma detalhada, os conceitos e atributos que envolvem o 

“neoconstitucionalismo” é de autoria do mexicano Miguel Carbonell. Carbonell trata em duas coletâneas 

intituladas: “Neconstitucionalismo(s)” (2003) e “Teoría del neoconstitucionalismo: ensayos escogidos” (2007). 
(Vide nota de rodapé n. 48 disponível em Barroso (2018). 
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mencionados, quatro fundamentos: o normativo (“da regra ao princípio”); o 

metodológico (“da subsunção à ponderação”); o axiológico (“da justiça geral 

à justiça particular”) e o organizacional (“do Poder Legislativo ao Poder 

Judiciário”). São esses fundamentos, inseparáveis no seu sentido, mas 

discerníveis do ponto de vista teórico, que serão analisados nas quatro partes 

que compõem este artigo. O seu objetivo não é descrever nem explicar a 

evolução teórica ou temporal do mencionado fenômeno. A sua finalidade é 

avaliar criticamente esses quatro fundamentos, testando sua consistência 

teórica e sua compatibilidade com o ordenamento constitucional brasileiro. É 

o que se passa a fazer (ÁVILA, 2009). 

 

Consoante Barroso (2018), mesmo diante das inúmeras terminologias empregadas para 

referenciar o termo “neoconstitucionalismo” e os perigos decorrentes desta profusão de 

conceitos, ideias e teorias que versam sobre o tema, “não é possível ignorar a revolução 

profunda e silenciosa ocorrida no direito contemporâneo, que já não se assenta apenas em um 

modelo de regras e de subsunção, nem na tentativa de ocultar o papel criativo de juízes e 

tribunais” (BARROSO, 2018, p. 306).  

O neoconstitucionalismo não é uma construção de uma única realidade, de um país ou 

de um único autor. Sua compreensão possibilita um novo entendimento ou uma norma forma 

de visualizar a Constituição e a aplicação de suas normas. Esta nova realidade reflete uma 

sociedade mais complexa, cuja postura crítica forçou a uma mudança nos eixos do poder, na 

sociedade. Uma destas transformações, é sem dúvidas, a mudança que se opera no lugar do 

jurista moderno, que abandonando a postura inerte de mero cumpridor da lei, passa a entender 

a importância de sua hermenêutica, na fixação do alcance e aplicação da norma, conforme o 

caso concreto.  

 

1.7 Aspectos gerais da Constituição brasileira de 1988 

 

Adiante, apresenta-se uma retomada acerca de alguns dos principais aspectos da 

evolução constitucional brasileira, com ênfase a atual teoria da Constituição brasileira de 

1988. 

Herdeira do legado do constitucionalismo tardio, consoante ensinamento de Silva Neto 

(2016)
28

, vigora no país, atualmente, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (CRFB/1988), a qual encontra-se estruturada em um amplo sistema de regras e 

princípios. Doutrinariamente, é admitido, entretanto, que as regras e os princípios possuem 

                                                 
28

 Constitucionalismo tardio é o fenômeno decorrente de causas históricas, políticas e jurídicas, entre outras, da 

ausência de cultura constitucional nos Estados pós-modernos que são organizados formalmente por meio de uma 
constituição, o que conduz à ineficácia social dos textos constitucionais. (SILVA NETO, 2016. 102 p.) 
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um aspecto em comum, qual seja: são normas jurídicas. As normas jurídicas, por sua vez, 

constituem-se em preceitos obrigatórios, caracterizados pelos atributos da abstração e da 

generalidade, provenientes do poder estatal. Consoante já dito, como não poderia ser 

diferente, as normas constitucionais, em sua dimensão de normas jurídicas, são, portanto, 

preceitos obrigatórios, decisivos destinados a toda a coletividade que se encontra em território 

brasileiro, seja nacional ou naturalizada, apátrida ou estrangeira. Ressalte-se que o conceito de 

território brasileiro salvaguarda a ideia de plataforma continental, mar territorial, navios e 

aeronaves a serviço do Brasil ou incorporados ao patrimônio público, ou seja, tal conceito não 

se reduz ao espaço geográfico compreendido pelo mapa.
29

 

Nesse cenário, a CRFB/1988
30

 exerce um papel de importante protagonismo, porquanto 

é a norma que ocupa o cimo do sistema normativo, fato justificável pela sua grande 

capacidade de transpor e irradiar sua força normativa junto aos demais ramos do Direito, 

fazendo com que as proposições constitucionais tenham que ser consideradas no processo de 

concretização dos Direitos Fundamentais.  

Devido a sua dimensão de norma jurídica, própria e inerente às regras e aos princípios 

jurídicos, por uma decorrência lógica, tem-se que estes são preceitos cogentes, essenciais, 

substanciais, básicos, indispensáveis, imperativos. É de ressaltar, entretanto, que enquanto a 

regra jurídica possui uma maior densidade normativa, ou seja, maior aplicação concreta, ela 

possui também uma menor carga axiológica ou valorativa. Por outro lado, ao mesmo tempo 

em que os princípios jurídicos tem como característica o fato de possuírem menor densidade 

normativa, apresentam também maior carga axiológica ou valorativa. Aspecto importante é o 

fato de que, atualmente, o Poder Judiciário brasileiro na apreciação e julgamento de casos 

concretos tem fundamentado suas decisões não apenas em normas jurídicas, mas também em 

princípios, uma vez que estes também são considerados normas. Nesta trilha, há de se 

distinguir, contudo, um princípio que orienta e fundamenta todos os demais princípios que 

                                                 
29

 A Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993, que dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica 

exclusiva e a plataforma continental brasileiros, e dá outras providências, traz as seguintes referências: Art. 1º O 

mar territorial brasileiro compreende uma faixa de doze milhas marítima de largura, medidas a partir da linha de 

baixa-mar do litoral continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas 

oficialmente no Brasil. Parágrafo único. Nos locais em que a costa apresente recorte profundos e reentrâncias ou 

em que exista uma franja de ilhas ao longo da costa na sua proximidade imediata, será adotado o método das 

linhas de base retas, ligando pontos apropriados, para o traçado da linha de base, a partir da qual será medida a 

extensão do mar territorial. Art. 2º A soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo 

sobrejacente, bem como ao seu leito e subsolo. 

 
30

 O Supremo Tribunal Federal adota oficialmente a sigla CF e CRFB para referir-se a Constituição Brasileira 

(STF, 2020). Entretanto, em face da necessidade de referenciarmos, no texto, as várias Constituições brasileiras 

que vigoraram em períodos distintos (1824, 1891, 1934, 1937,1946, 1967, 1988) utilizaremos a sigla CRFB/88 
sempre que for necessário a mencionar a Carta Política atual.   
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vigoram em nosso ordenamento jurídico, o chamado princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana. Referido princípio é considerado um princípio matriz do ordenamento jurídico. 

Um dos pilares sobre os quais se apoia o Direito Constitucional Contemporâneo, 

indubitavelmente, é a chamada supremacia da Constituição. Tal postulado implica 

diretamente no fato de que a Constituição é a norma suprema, o próprio fundamento de 

validade de todas as demais normas. Para Barroso (2018, p. 111), a supremacia constitucional 

advém de diversos elementos dentre os quais "a posição de proeminência do poder 

constituinte sobre o poder constituído, a rigidez constitucional, o conteúdo material das 

normas que contém e sua vocação de permanência." Conforme Barroso (2018, p. 111), para 

garantir esta supremacia "a ordem jurídica contempla um conjunto de mecanismos conhecidos 

por jurisdição constitucional." Uma proposição lógica, dedutivamente, que deriva dessa 

asserção precedente é a de que se uma norma contraria a Constituição ela deve ser extirpada 

completamente do ordenamento jurídico, pois a inconstitucionalidade é, certamente, o vício 

mais grave de que uma norma jurídica pode padecer.  

Barroso (2006) chama a atenção para três mudanças importantes, que alteraram a 

dinâmica do Direito Constitucional, na atualidade, quais sejam: o reconhecimento de força 

normativa da Constituição, a expansão da chamada jurisdição constitucional e o surgimento 

de uma nova dogmática de interpretação constitucional. 

Em um primeiro plano, Barroso (2006) qualifica a atribuição de força normativa à 

constituição como uma verdadeira conquista do século XX. Sobrepuja-se assim, uma tradição 

que vigorou na Europa até metade do século passado, em uma realidade na qual a 

Constituição era vista apenas como um simples documento político.  Com o fim da Segunda 

Guerra Mundial, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha iniciam essa quebra de paradigma, mas 

no Brasil essa reflexão só toma folego a partir da década de 80 (BARROSO, 2006). Esse 

profundo processo de transformação tem como base os escritos do alemão Konrad Hesse, para 

quem a força normativa da Constituição é um princípio basilar que implica em dizer que as 

normas constitucionais possuem aplicação direta na concretização dos direitos fundamentais. 

Desta forma, na aplicação dos preceitos constitucionais é atribuída a máxima efetividade às 

suas normas. Nesse sentido tem-se que: 

 

Mas, a força normativa da Constituição não reside, tão somente, na 

adaptação inteligente a uma dada realidade. A Constituição jurídica logra 

converter-se, ela mesma, em força ativa, que se assenta na natureza singular 

do presente (individuelle Beschaffenheit der Gegenwart). Embora a 



60 
 

 

Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas. A 

Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas forem 

efetivamente realizadas, se existir a disposição de orientar a própria conduta 

segundo a ordem nela estabelecida, se, a despeito de todos os 

questionamentos e reservas provenientes dos juízos de conveniência, se 

puder identificar a vontade de concretizar essa ordem. Concluindo; pode-se 

afirmar que a Constituição converter-se-á em força ativa fizeram-se 

presentes na consciência geral — particularmente, na consciência dos 

principais responsáveis pela ordem constitucional —, não só a vontade de 

poder (Wille zur Macht), mas também a vontade de Constituição (Wille zur 

Verfassung). (HESSE, p. 19, 1991) 

 

Atualmente, a concepção de força normativa da Constituição é um dos fundamentos que 

garantem o protagonismo da norma maior. Para Barroso (2006), foi a Constituição de 1988, 

amparada pela doutrina e pela jurisprudência, o vetor responsável por este cenário.   

No debate constitucional hodierno, a menção à expressão vocabular “supremacia da 

Constituição” chega a assumir ares de obviedade, pois como imaginar um Estado 

Democrático sem o tradicional protagonismo da Carta maior? Entretanto, essa aparente 

obviedade não corresponde à realidade histórica das constituições no Brasil e no mundo 

(BARROSO, 2006). Demonstrando a falha evidente em tal constatação meramente intuitiva, 

Barroso (2006) acentua que vigorava na maior parte da Europa o modelo da supremacia do 

Poder Legislativo, seguindo a doutrina inglesa da soberania do parlamento, bem como o 

entendimento de que a lei seria, por óbvio, a expressão da vontade geral. Esse modelo que 

durou até os idos de 1945 inicia uma transição a partir do final da década de 40. Inspirado na 

experiência americana que preconizava a supremacia constitucional, subsiste uma valorização 

da constitucionalização dos direitos fundamentais, os quais passam a contar com a proteção 

do Poder Judiciário, surgindo na maioria dos países europeus os chamados tribunais 

constitucionais.  Alemanha (1951) e Itália (1956) de forma pioneira, e mais tarde, uma onda 

em outros países que se irradia ao redor do mundo, tais como: Chipre (1960), Turquia (1961), 

Grécia (1975), Espanha (1978), Portugal (1982), Bélgica (1984), Polônia (1986), Argélia 

(1989), Hungria (1990), Rússia (1991), República Tcheca (1992), Romênia (1992), República 

Eslovaca (1992), Eslovênia (1993), África do Sul (1996) e Moçambique (2003). No Brasil, 

tem-se o controle de constitucionalidade, na modalidade incidental, desde a carta política de 

1891. Contudo, o crescimento da jurisdição constitucional é um fenômeno que se observa 

apenas a partir da Constituição de 1988 (BARROSO, 2006). Em termos práticos, há de se 

dizer que, em que pese a possibilidade de sempre haver norma positiva sobre um determinado 

assunto, juízes, advogados, intérpretes e operadores do direito em geral deverão sempre 
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fundamentar suas ações no texto constitucional, sendo a Carta Política o ponto de partida e de 

chegada em todas as situações em que o Direito seja evocado, porquanto, a Constituição 

Federal não é mais uma mera declaração de intenções do legislador constitucional. 

O surgimento de uma nova hermenêutica constitucional é também um dos traços 

marcantes do Direito Constitucional atual. A tradicional interpretação jurídica ganha novos 

contornos, porquanto, interpretar a Constituição requer outras técnicas, em face das 

peculiaridades da norma maior. Compreendida como um amplo sistema de normas e 

princípios, a Constituição impõe que qualquer exegese de seu texto normativo seja feito, 

conforme Barroso (2006), considerando-se um elenco próprio de princípios próprios, 

aplicáveis à interpretação constitucional (BARROSO, 2006). Para Barroso (2006), referidos 

princípios, cuja natureza é instrumental e não material, são condições lógicas, metodológicas 

ou finalísticas de aplicação das normas constitucionais, sendo eles: supremacia da 

Constituição, presunção de constitucionalidade das normas e atos do Poder Público, 

interpretação conforme Constituição, unidade, razoabilidade e efetividade (BARROSO, 

2006). 

 

1.8 Breves notas sobre o Controle de Constitucionalidade das normas  

 

A verificação da compatibilidade de leis e atos normativos em face da Constituição 

Federal, mecanismo a que chamamos “controle de constitucionalidade”, é um instrumento 

fundamental para manutenção do equilíbrio normativo de um ordenamento jurídico. Sendo a 

Constituição Federal o pressuposto de validade máximo que orienta todo o ordenamento 

jurídico vigente é fundamental que todas as espécies normativas busquem a conformidade 

com a Carta política em vigor. Para Cunha Junior (2017, p. 34), o controle de 

constitucionalidade é “atividade de fiscalização da validade e conformidade das leis e atos do 

poder público à vista de uma Constituição rígida, desenvolvida por um ou vários órgãos 

constitucionalmente designados”. Barroso (2016, p. 18) explica que:  

 

A quebra dessa harmonia deverá deflagrar mecanismos de correção 

destinados a restabelecê-la. O controle de constitucionalidade é um desses 

mecanismos, provavelmente o mais importante, consistindo na verificação 

da compatibilidade entre uma lei ou qualquer ato normativo 

infraconstitucional e a Constituição. Caracterizado o contraste, o sistema 

provê um conjunto de medidas que visam a sua superação, restaurando a 

unidade ameaçada. A declaração de inconstitucionalidade consiste no 
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reconhecimento da invalidade de uma norma e tem por fim paralisar sua 

eficácia (BARROSO, 2016, p. 18). 

 

Para Barroso (2016) duas proposições básicas constituem-se no fundamento para a 

existência de um sistema de controle de constitucionalidade, quais sejam: a rigidez e a 

supremacia constitucional. A supremacia constitucional é o reconhecimento de que a 

Constituição ocupa um status de norma mais elevada dentro do sistema, cuja estrutura se dá 

de forma escalonada, em diferentes níveis, sendo, pois, o fundamento de validade de todas as 

demais normas. A partir daí, nenhuma lei, ato ou espécie normativa poderá subsistir 

contrariando a Constituição. Contudo, a simples existência desta característica não seria capaz 

por si só de afiançar a estabilidade do sistema, bem como a segurança do ordenamento 

jurídico: 

 

Mas essa supremacia constitucional restaria comprometida se não existisse 

um sistema que pudesse garanti-la e, em consequência, manter a 

superioridade e força normativa da Constituição, afastando toda e qualquer 

antinomia que venha agredir os preceitos constitucionais constitucionalidade 

como um mecanismo de garantia da supremacia das normas. É nesse 

contexto que avulta a importância do controle de constitucionais delineado 

pelo próprio texto constitucional (CUNHA JUNIOR, 2017, p. 33). 

 

Por sua vez, a rigidez constitucional, apresenta-se como o pressuposto pelo qual 

garante-se que a norma constitucional tenha um processo de formação mais elaborado e 

complexo do que o das demais normas infraconstitucionais. “Se assim não fosse, inexistiria 

distinção formal entre a espécie normativa objeto de controle e aquela em face da qual se dá o 

controle” (BARROSO, 2016, p. 24). Do mesmo modo: “Se as leis infraconstitucionais fossem 

criadas da mesma maneira que as normas constitucionais, em caso de contrariedade ocorreria 

a revogação do ato anterior e não a inconstitucionalidade” (BARROSO, 2016, p. 24). Em 

resumo, o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos encerra os seguintes 

pressupostos: “a) existência de uma Constituição formal; b) a compreensão da Constituição 

como norma jurídica fundamental e a c) instituição de, pelo menos, um órgão com 

competência para o exercício dessa atividade de controle” (CUNHA JUNIOR, 2017, p. 35). 

A doutrina sintetiza que três seriam os “grandes modelos de controle de 

constitucionalidade presentes constitucionalismo moderno: o americano, o austríaco e o 

francês” (BARROSO, 2016, p. 63). Desses modelos surgiram variantes recepcionadas pelos 

sistemas constitucionais dos ordenamentos jurídicos de cada país. Barroso (2016) esclarece 
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que o modelo americano teve como marco inicial a decisão proferida no caso Marbury vs. 

Madison
31

, em 1803, sendo uma característica basilar dessa representação, o exercício do 

controle de constitucionalidade de modo difuso, por todos os magistrados e tribunais, no 

âmbito de suas funções jurisdicionais. Conforme Barroso (2016), o modelo austríaco foi 

implementado pela primeira vez na Constituição da Áustria, de 1920, e aperfeiçoado, 

posteriormente, em 1929. Essa concepção teria como traço principal a existência de um órgão 

próprio, específico, qual seja, a Corte Constitucional, cuja competência seria a manifestação, 

de forma concentrada, sobre o caráter constitucional das leis e demais espécies normativas. 

Nesse paradigma, em regra, os órgãos de primeiro e segundo grau interromperiam a 

apreciação de um processo (para o qual tenha sido feita arguição de inconstitucionalidade), 

suspenderiam o processo no qual tenha sido feita a arguição plausível de 

inconstitucionalidade de determinada norma, enviando a análise para o Tribunal 

Constitucional, o qual a realizaria de forma concentrada. Julgada a controvérsia de ordem 

constitucional, a ação voltaria ao curso regular no juízo de origem. Ainda segundo Barroso 

(2016), no modelo francês de controle de constitucionalidade, tem-se uma estrutura não 

judicial, sendo a avaliação e análise feita pelo Conselho Constitucional, tratando-se, portanto, 

de um controle cuja orientação seria mais política que, propriamente, jurídica. “A expressão 

controle político sugere o exercício da fiscalização de constitucionalidade por órgão que tenha 

                                                 
31

 Em 1800, o presidente dos EUA, John Adams, chefe do partido federalista, perdeu as eleições para o seu 

adversário Thomas Jefferson, chefe do Partido Republicano. Adams tentou controlar o Judiciário, nomeando 

aliados políticos para cargos importantes. Em 13-02-1801, pouco antes do fim de seu mandato, foi aprovada uma 

lei para reorganização do Judiciário Federal que, entre outras coisas, reduzia o número de ministros da Suprema 

Corte para impedir que o seu sucessor, Jefferson, nomeasse novos Ministros após a aposentadoria daqueles que 

ocupavam os cargos à época.  A mesma lei criou 16 cargos de Juiz de circuito para os quais o (já derrotado) 

Presidente Haddad nomeou amigos políticos. Finalmente, Adams determinou que o seu secretário de Estado, 

John Marshall, tornar-se-ia presidente da Suprema Corte. Em 27-2-1801, uma nova lei criou dezenas de cargos 

de juízes, entre os quais 42 juízes de paz. Os nomes indicados foram confirmados pelo Senado em 3-3-1801, e 

John Adams assinou os atos de investidura no mesmo dia, que era o último de seu governo. O secretário de 

estado de Adams, John Marshall, deveria providenciar a entrega dos diplomas de investidura aos juízes de paz. 

Em razão da extrema pressão de tempo, muitos interessados não receberam diploma de investidura. Tendo 

assumido a presidência, Jefferson não reconheceu as nomeações e o novo secretário de Estado, James Madison, 

recusou-se a entregar os diplomas de investidura aos que não haviam recebido, entre eles o juiz de paz William 

Marbury. Marbury pediu que fosse confirmada a sua nomeação, propondo um writ of mandamus perante a 

Suprema Corte, que era presidida pelo antigo secretário de Estado de Governo Adams, John Marshall 

(DIMOULIS; LUNARDI, 2017). 
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essa natureza, normalmente ligado de modo direto ao Parlamento” (BARROSO, 2016, p. 64). 

Barroso (2016) explica que a Constituição Francesa, em 1958, criou o Conselho 

Constitucional, do qual é composto por nove conselheiros, cuja escolha cabe ao Presidente da 

República e ao Parlamento, sendo membros natos os ex-Presidentes da República. Esse 

Conselho emite pareceres e manifestações anteriores à promulgação de determinadas normas. 

Para Barroso (2016), é importante entender que, mesmo no Brasil, onde o Controle de 

Constitucionalidade é, precipuamente, de natureza jurídica, coexistem instâncias de controle 

político de constitucionalidade, no Poder Executivo, por exemplo, na hipótese do veto de uma 

lei por sua inconstitucionalidade, e da mesma forma no Poder Legislativo, quando a Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania repudia um projeto de lei tendo como fundamento a sua 

inconstitucionalidade.  

Vistos os três grandes paradigmas de Controle de Constitucionalidade, quais sejam: o 

americano, o austríaco e o francês, e considerando-se as peculiaridades específicas de cada 

um, é admissível ainda subdividi-los de acordo com os seguintes critérios, segundo Barroso 

(2016): a) Quanto à natureza do órgão de controle, este pode ser político ou judicial; b) 

Quanto ao momento de exercício do controle, pode ser classificado em preventivo ou 

repressivo; c) Quanto ao órgão judicial que exerce o controle, subdivide-se em controle difuso 

e controle concentrado; e d) Quanto à forma ou modo de controle judicial, tem-se as 

categorias incidental ou por via principal ou ação direta.  

No Brasil, conforme Barroso (2016), a opção do legislador constitucional de 1988 foi 

pela manutenção de um sistema eclético, híbrido ou misto, conciliando o controle por via 

incidental e difuso (sistema americano), que vinha desde o princípio da República, com o 

controle por via principal e concentrado, implantado com a EC n. 16/65 (sistema continental 

europeu). Contudo, adverte Barroso (2016) que a Constituição Federal de 1988 incorporou 

um rol de inovações, dentre as quais destacam-se: a) o aumento de legitimados ativos para 

propositura de ação direta de inconstitucionalidade (art. 103); b) a inserção de mecanismos de 

controle da inconstitucionalidade por omissão, como a ação direta com esse objeto (art. 103, § 

2º) e o mandado de injunção (art. 5º, LXXI); c) a reimplantação da ação direta de 

inconstitucionalidade em âmbito estadual, referida como representação de 

inconstitucionalidade (art. 125, § 2º); d) a previsão de um instrumento de arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (art. 102, § 1º); e) a restrição do recurso 

extraordinário as questões constitucionais (art. 102, III). Um aspecto relevante é que a 

Constituição Federal de 1988, através do artigo 125, §2º, autoriza a possibilidade de 
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efetivação do Controle Concentrado no âmbito estadual e municipal
32

, sendo o órgão 

processante o Tribunal de Justiça do Estado envolvido. A doutrina explica essa a 

possibilidade:  

 

Enquanto o controle de constitucionalidade, no âmbito do STF, recai sobre 

lei ou ato normativo federal e estadual, o objeto do controle, perante os 

Tribunais de Justiça, é a lei ou o ato normativo estadual ou municipal. Além 

disso, as duas formas de controle tomam em consideração parâmetros de 

controle distintos. O controle de constitucionalidade, no STF, tem como 

parâmetro a Constituição Federal, ao passo que o parâmetro de controle, nos 

Tribunais de Justiça, é a Constituição Estadual (MARINONI, SARLET, 

2014, p. 1311). 

 

Mesmo assim, ainda que haja previsão legal para a utilização e emprego de um controle 

de constitucionalidade de matriz repressiva, é muito importante o papel desempenhado pelas 

que a Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) das Assembleias Legislativas, e 

das Câmaras Municipais, uma vez que o controle de constitucionalidade prévio realizado por 

estes órgãos, reforça os efeitos de proteção e garantia da rigidez e supremacia constitucional.  

Assim, importa ressaltar que o que torna o Controle de Constitucionalidade um eixo 

fundante do Direito Constitucional contemporâneo é a função desempenhada por ele no 

ordenamento jurídico de forma geral. Para proteger a rigidez da Constituição, ao identificar 

um padrão de norma, cuja vigência afronta o texto constitucional e suas regras, busca-se a 

                                                 
32

 Em duas ocasiões diferentes, o STF decidiu pela viabilidade do controle de constitucionalidade abstrato de lei 

ou ato normativo municipal, em face da Constituição Estadual, perante o Tribunal de Justiça, única e 

exclusivamente. Sobre isso, vide ação direta de inconstitucionalidade 1268/MG e ADI 409/RS:  

 

CONSTITUCIONAL. LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL FRENTE A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL: CONTROLE CONCENTRADO. INEXISTÊNCIA.  

I.– Inexiste controle concentrado de lei ou ato normativo municipal frente a Constituição Federal, quer 

perante os Tribunais de Justiça dos Estados, quer perante o Supremo Tribunal Federal (C.F., art. 102, I, a; art. 

125, §2o). A Constituição Federal somente admite o controle, em abstrato, de lei ou ato normativo municipal em 

face da Constituição Estadual, junto ao Tribunal de Justiça do Estado (C.F., art. 125, § 2o). 

II.– Agravo não provido. 

STF. Plenário. Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade 1.268/MG. Relator: Ministro 

CARLOS VELLOSO. 20/9/1995, unânime. Disponível em:< https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/>. Acesso 

em: 23/05/20 17. 

 

Controle abstrato de constitucionalidade de leis locais (CF, art. 125, §2o): cabimento restrito à fiscalização da 

validade de leis ou atos normativos locais – sejam estaduais ou municipais –, em face da Constituição estadual: 

invalidade da disposição constitucional estadual que outorga competência ao respectivo Tribunal de Justiça para 

processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade de normas municipais em face também da Constituição 

Federal: precedentes. É caso, portanto, de declaração de inconstitucionalidade da expressão “de leis ou atos 
normativos municipais em face também da Constituição Federal: precedentes (STF, 2002).  
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completa eliminação desta norma do sistema, evitando-se a proliferação desnecessária de leis 

contrárias a filosofia constitucional, garantindo-se, com isso o equilíbrio e a unidade 

sistêmica.  
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2  O JUDICIÁRIO COMO UM GUARDIÃO DE PROMESSAS DOS OUTROS 

PODERES 

 

Há quase vinte anos, o francês Antoine Garapon conhecido por seus estudos no campo 

da Sociologia do Direito escrevera um livro cuja tradução para o português seria: “O 

Guardador de Promessas: Justiça e Democracia”, ou conforme outra tradução: “O Juiz e a 

Democracia: o Guardião das Promessas”. Em seu texto, prefaciado pelo filósofo francês Paul 

Ricoeu, Garapon condensa sua experiência como magistrado e suas reflexões sobre o lugar do 

Julgador, em tempos atuais, analisando, sobretudo, o agigantamento da atuação do Poder 

Judiciário, em detrimento dos outros Poderes, o protagonismo conquistado pelas Cortes, e a 

relação que essas transformações guardam com questões jurídicas contemporâneas 

fundamentais, como as discussões acerca de temas como: Democracia, manutenção da 

Justiça, ativismo dos juízes, ética e novas formas de julgar. Das lições de Maquiavel (2007), 

pode-se depreender que “aqueles que desejam ver o que será, ponderam sobre o que já foi: 

porque todas as coisas do mundo, em todo tempo, têm sua própria relação com os tempos 

antigos” (MAQUIAVEL, Nicolau, Discursos, Livro III, cap. XLIII). Da análise 

contextualizada que une a afirmação do pensador florentino com o texto de Garapon, embora 

o último texto tenha sido concebido em época bastante distinta, sendo o mais recente há quase 

duas décadas, deve ser lido e avaliado com os óculos do hoje, uma vez que resgata discussões 

atuais como a preponderância de um dos poderes da República em detrimento de outros, a 

influência da mídia no âmbito das principais discussões jurídicas e o papel desempenhado 

pelos juízes, em uma sociedade cada vez mais consciente e atenta à função da Constituição
1
 e 

das demais normas. O autor afiança essa possibilidade, pois para ele é a França “um 

interessante laboratório da transformação da democracia, sobretudo em razão de sua 

hostilidade secular ao juiz” (GARAPON, 1999, p. 35).  

Protagonista das principais deliberações na sociedade moderna pós século XX, o 

Judiciário é instado a decidir ou emitir opinião sobre grande parte da vida das pessoas. “Nada 

mais pode escapar ao controle do juiz” (GARAPON, 1999, p. 24).  O rol de questões sub 

                                                 
1
 O autor alemão Peter Härbele argumenta que a interpretação constitucional é um processo que envolve, de 

certa forma, todos os órgãos estatais, poderes públicos, todos os cidadãos e grupos sociais, não havendo limites 

aos participantes do processo hermenêutico interpretativo. Sem a participação de todos estes atores seria inviável 

a construção de uma interpretação democrática da Constituição. Para Härbele (1997, p. 15): “Todo aquele que 

vive no contexto regulado por uma norma e que vive com este contexto, é, indireta ou, até mesmo diretamente, 

um interprete da norma. O destinatário da norma é participante ativo, muito mais ativo do que se pode supor 

tradicionalmente, do processo hermenêutico. Como não são apenas os interpretes jurídicos da Constituição que 
vivem a norma, não detêm eles o monopólio da interpretação” (HÄBERLE, 1997). 
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judice cresce a cada dia mais e envolve questões que vão desde questões políticas e sociais até 

questões morais, que no dizer de Garapon (1999, p. 24) tornam-se questões “quase que 

impossíveis de serem julgadas”. Ao Judiciário são apresentadas circunstâncias das mais 

diversas áreas para que os juízes conheçam e “misticamente” forneçam respostas que 

assumem valor de palavra final. Para Garapon (1999, p. 24), quando o Poder Judiciário foi 

envolvido na esfera da “vida política” é que a sociedade viu “desenvolver por todo o mundo 

aquilo que os americanos chamam de um ‘ativismo judicial’ (judicial activism)”. Na “vida 

internacional” constatou-se que “a partir de 1945, a sociedade conseguiu instituir um tribunal 

penal internacional para os crimes cometidos na ex-Iugoslávia e também julgar os autores do 

genocídio em Ruanda” (GARAPON, 1999, p. 24). Na “vida econômica” “[...] os 

departamentos jurídicos de grandes empresas, como os grandes escritórios de advocacia 

comercial, cresceram de maneira considerável nos últimos anos na França”. Na “vida moral”, 

são colocadas pautas diante do Poder Judiciário, “principalmente em matéria de bioética , 

questões quase que impossíveis de serem julgadas” (GARAPON, 1999, p. 24).  Enquanto 

isso, na órbita da “vida social”, no dia-a-dia das cidades, na rotina individual do homem 

médio, “o juiz intervém em conflitos sociais importantes, como foi o caso da greve dos 

pilotos da Air Inter” (GARAPON, 1999, p. 24).   Para o autor, a sociedade busca na figura do 

juiz não mais apenas um “árbitro ou jurista”, mas sim um “conciliador, pacificador das 

relações sociais, e até mesmo, um animador de uma política pública” (GARAPON, 1999, p. 

24). Do ponto de vista psicológico, o Judiciário “torna-se igualmente uma referência para o 

indivíduo perdido, isolado, sem raízes – produzido por nossas sociedades, que procura no 

confronto com a lei o último resquício de identidade” (GARAPON, 1999, p. 24). Nas palavras 

de Garapon (1999, p. 24), trata-se de uma relação moral na qual a sociedade se mantém à 

“espera de uma instância que nomeie o bem e o mal e fixe a injustiça na memória coletiva”. 

Essa aparente valorização do Judiciário que “vê na justiça o último refúgio de um ideal 

democrático desencantado surge como um recurso contra a implosão das sociedades 

democráticas que não conseguem administrar de outra forma a complexidade e a 

diversificação que elas mesmas geraram” (GARAPON, 1999, p. 27). O autor ainda declara 

que seria como se os indivíduos passassem a ver “no contato com a Justiça uma muralha 

contra o desabamento interior”, ou mesmo, “o último refúgio de um ideal democrático 

desencantado” (GARAPON, 1999, p. 26). Do ponto de vista da sociedade “espera-se 

igualmente tudo da justiça; não apenas uma competência ilimitada, mas também uma ‘justiça 

total’” (GARAPON, 1999, p. 27). 
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Nesse sentido, Garapon (1999) defende que o Poder Judiciário seria o depositário, o 

guardião, o guardador das promessas não concretizadas pelos outros poderes, a parcela do 

Estado a quem caberia o resgate de eventuais respostas sobre os compromissos não 

efetivados, sobre a agenda que, por algum motivo, não pode ser cumprida. Do mesmo modo, 

o autor ressalta que essa responsabilidade não se limita ao compromisso apenas com a 

sociedade local, uma vez que há um proposto muito maior na missão do Julgador que atua na 

sociedade contemporânea. Para Garapon (1999, p. 168), o direito representa a “promessa feita 

à comunidade, nacional ou internacional, e às gerações futuras. Daí a regra de ouro que é a 

própria condição do edifício jurídico: os compromissos devem ser cumpridos, pacta sunt 

servanda.”  

Ao refletir sobre a realidade social, jurídica e política da França do início do século, 

Garapon (1999) registra o desencantamento que perpassa a sociedade com a atuação dos 

outros dois poderes da República:  

 

Em nosso país, o papel de guardião da moral pública cabe, hoje, aos juristas 

e, mais especialmente, aos juízes, que passaram a representar, claramente, a 

consciência moral da vida social, política e econômica. Eles constatam que o 

distanciamento da política e do dinheiro, que ainda ontem era motivo de 

queixas amargas, transforma-se subitamente em vantagem.  (GARAPON, 

1999, p. 55) 

 

Contudo, a visão do autor sobre o Poder Judiciário não se apresenta de maneira acrítica, 

porquanto ele aponta também alguns equívocos dessa supervalorização do papel do Juiz. 

Garapon (1999) em momento algum defende uma postura omissa nesse debate, nem se 

permite desconsiderar os riscos inerentes a esta crença da sociedade, ponderando sobre este 

comportamento que, inconsciente ou não, passa a creditar toda a confiança da coletividade na 

atuação do Judiciário, desvalorizando a atuação dos Poderes Legislativo e Executivo. Garapon 

(1999) chama a atenção para alguns perigos desta visão, dentre eles, os excessos, o perigo que 

ronda a atuação de Juízes que ainda não estão aptos a atuar na plenitude das funções da 

Magistratura, pois ainda não compreendem a função precípua da judicatura e seus verdadeiros 

desafios:  

 

Essa demanda desperta o velho demônio inquisitório, sempre presente no 

imaginário latino. São novas expectativas que surpreendem uma 

magistratura ainda pouco preparada para o exercício desse papel, 

provocando os exageros, em número reduzido, é verdade, mas que ainda 
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assim merecem ser analisados, ao menos para que sejam conjurados. 

(GARAPON, 1999, p. 55) 

 

Em outra passagem, Garapon (1999, p. 137) denuncia a ambiguidade da necessária 

relação que, curiosamente, é estabelecida entre o representante do Poder Judiciário e a 

sociedade: “O contato com a justiça é temido, ao mesmo tempo em que a ela se recorre como 

último amparo contra a falta total de vínculos. O juiz é convocado como ministro de 

orientação, numa sociedade desorientada”. Contudo, esse crescente “entusiasmo exagerado 

pela justiça”, e esta “transferência irracional de todas as frustrações modernas para a justiça” 

(GARAPON, 1999, p. 137), são acompanhados e um “entusiasmo ingênuo pela sua 

onipotência”, os quais podem, de algum modo “voltar-se contra a própria justiça”, uma vez 

que nenhum poder da República pode arvorar-se como solução permanente para todas as lides 

sociais possíveis, pelo simples fato de que nenhuma resposta está centrada apenas na órbita de 

um único poder. Em outras palavras, nenhum poder controla todas as variáveis, de modo que 

tenha todas as soluções e esteja apto a encaminhar desfechos para a diversificada escala de 

necessidades sociais da coletividade.  

Deste modo, Garapon (1999) tenta definir os fundamentos que explicam essa opção da 

sociedade, que ocasionou este clamor social, esta tendência, este padrão de comportamento de 

“apelo à justiça” como uma característica de “alcance geral” como ele mesmo diz. Ao 

ressaltar o aspecto que envolve a representação simbólica que perpassa a figura do Juiz, bem 

como a importância do papel do julgador, o autor estabelece a ideia de que a lei sempre esteve 

vinculada a duas situações distintas “ [...] o soberano, que lhe dá consistência, e o juiz, que a 

sanciona visando a sua conformidade aos textos básicos e acolhendo-a na ordem jurídica” 

(GARAPON, 1999, p. 43). Contudo, segundo Garapon (1999), um acontecimento histórico 

para o mundo do direito, com reflexos diretos no mundo dos fatos que se mostra capaz de 

mudar a ordem da coisas é o que ele denomina de verdadeira “revolução jurídica”, a qual 

tornou o soberano sujeito a revisão de seus atos por uma instância superior. Nesse sentido, o 

Juiz “boca da lei” (MONTESQUIEU, 2002) é instado a abandonar a roupagem de simples 

aplicador de normas, assumindo o papel de exercitar atribuições tidas como superiores, 

porquanto por força da hermenêutica jurídica ele passa a atuar como uma espécie de “co-

legislador permanente” (GARAPON, 1999, p. 41). Essa mudança decorre de um movimento 

de desqualificação da própria lei, a qual segundo Garapon (1999, p. 40), tornou-se insuficiente 

para atender as necessidades atuais, na medida em que ela passou a apresentar-se como 

incapaz de “guiar o juiz em suas decisões”. Garapon (1999) atribui essa onda de desconfiança 
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com relação a lei ao seu caráter anacrônico, obsoleto em face das tecnologias atuais, bem 

como pela preferência que a sociedade demonstra por controles judiciais mais brandos, 

exigências típicas de sociedades consideradas mais complexas. Para o autor, outros fatores 

também influenciariam nesse processo:  

 

“O sucesso da justiça é inversamente proporcional ao descrédito que afeta as 

instituições políticas clássicas, causado pela crise de desinteresse e pela 

perda do espírito público. A posição de um terceiro imparcial compensa o 

‘déficit democrático’ de uma decisão política agora voltada para a gestão e 

fornece a sociedade a referência simbólica que a representação nacional lhe 

oferece cada vez menos” (GARAPON, 1999, p. 48). 

 

Garapon (1999) adverte para uma relevante consequência que permeia toda esta 

discussão, qual seja, a falsa ideia de que é salutar a contenção dos outros poderes, 

sobrelevando o alcance do Judiciário nos assuntos de interesse da população. Nesse sentido, o 

autor enfatiza essa disfunção existente no imaginário popular para o qual o Poder Judiciário 

teria uma atuação superior; Garapon (1999, p. 44) critica esse pensamento ao questionar a 

afirmação de que “O poder executivo carece de um poder maior que ele. Não apenas para 

arbitrar seus conflitos com o outro poder, o legislativo” (GARAPON, 1999, p. 44). Dessa 

forma, para o autor, o Judiciário “enriquece-se com a discórdia dos dois primeiros [poderes] 

[...]” (GARAPON, 1999, p. 44). Garapon (1999) deixa claro as razões que o fazem enxergar 

os perigos dessa excessiva presunção de eficiência a que a sociedade atribui ao Poder 

Judiciário: “A justiça não pode se colocar no lugar da política; do contrário, arrisca-se a abrir 

caminho para uma tirania das minorias e até mesmo para uma espécie de crise de identidade” 

(GARAPON, 1999, p. 53). Ainda segundo Garapon (1999), essa dependência relacionada ao 

Judiciário, que a tudo deve responder, torna os objetivos da cidadania sem nenhum efeito. 

“Isso desvaloriza o papel do cidadão, confinado a ser um consumidor, um telespectador ou 

um litigante. O risco é de se evoluir para uma organização clerical do poder. E de confiscar a 

soberania” (GARAPON, 1999, p. 62).   

Em suas reflexões, Garapon (1999) censura a face mais visível de toda essa euforia 

criada em torno do papel do Judiciário em face dos dois outros poderes: o ativismo judicial: 

 

A irrupção do ativismo jurídico só poderá ser compreendida se relacionada a 

um movimento profundo, do qual ele é apenas uma das manifestações. Não 

se trata de uma transferência de soberania para o juiz, mas sobretudo de uma 

transformação da democracia.  (GARAPON, 1999, p. 39). 
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Para Garapon (19991), “O ativismo judiciário, de que ele é o sintoma mais aparente, é 

apenas uma peça de um mecanismo mais complexo, que necessita de outras engrenagens, 

como o enfraquecimento do Estado, o progresso da sociedade civil e, logicamente, a força da 

mídia” (GARAPON, 1999, p. 26). Tudo isso em um contexto de crise, onde a sociedade passa 

a descrer nos órgãos e instituições republicanas, projetando no Poder Judiciário expectativas 

muito superiores ao que, de fato, ele consegue alcançar. Por esse motivo, o autor credita essa 

circunstância ao “descrédito que afeta as instituições políticas clássicas, causado pela crise de 

desinteresse e pela perda do espírito público” (GARAPON, 1999, p. 48). Essas disfunções 

projetam o direito a um patamar no qual os limites não são conhecidos, porquanto ele se 

tornou “a referência maior da ação política” (GARAPON, 1999, p. 45). “É sob a forma do 

direito e do processo que o cidadão das democracias realiza sua ação política” (GARAPON, 

1999, p. 45-46). Nesse sentido, a sociedade transforma a exceção na regra passando a crer no 

direito como única condição de possibilidade para solução de seus conflitos. “A jurisdição 

passa a ser um modo normal de governo” (GARAPON, 1999, p. 49). Nas palavras de 

Garapon (1999, p. 47), “O espaço simbólico da democracia emigra silenciosamente do Estado 

para a justiça”. O autor ainda prossegue: 

 

A justiça é objeto de uma súbita inversão de tendências: de secundária, ela se 

torna de repente prioritária. O direito era apenas a moral das relações frias, 

comerciais ou políticas, ele tende agora a tornar-se o princípio de toda 

relação social. Nossos contemporâneos o invocam para árbitro de seus 

conflitos mais íntimos. Apesar de ter, no passado, se limitado a sancionar os 

desvios de conduta, o juiz, hoje, exerce um verdadeiro magistério sobre as 

pessoas mais frágeis. Outrora uma ameaça à dissolução dos laços sociais, o 

conflito se transforma, agora, em oportunidade de socialização. 

(GARAPON, 1999, p. 49). 

 

Mas o Judiciário não está imune a pressões externas, tais como opinião popular e, 

principalmente, a mídia. Assim, “O juiz passa a ser o último guardião de promessas, tanto 

para o sujeito quanto para a comunidade política” (GARAPON, 1999, p. 27). 

A opinião pública para Garapon (1999) nunca deve ser negligenciada, mas a atuação da 

mídia, em muitos casos de forma equivocada e mal direcionada, faz com que a sociedade 

creia, erroneamente, que “a opinião pública é o melhor juiz” (GARAPON, 1999, p. 93). 

Porém, o próprio autor assevera, não deve a opinião pública “substituir-se aos juízes que ela 

própria delegou para esse fim” (GARAPON, 1999, p. 93). A metáfora utilizada, nesse caso, 
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por Garapon (1999), é a de que a opinião pública “sempre escolhe um Barrabás”, enfatizando 

o fato de que, nesta seara, há erros, com relativa frequência. Garapon (1999) ainda argumenta 

que a autoridade da mídia por si só não se sustenta, pois esta autoridade é outorgada por ela 

mesma, a mídia.  

Tratando, propriamente, sobre a influência da mídia, Garapon tem um posicionamento 

contundente. Para o autor, o papel do Juiz, e a forma como o Poder Judiciário direciona suas 

ações, que por vezes está, umbilicalmente, contaminado pela forma como ele se relaciona 

com a mídia e com a comunidade externa, de forma geral. Nesse contexto, a dualidade entre o 

papel da mídia e a função do Judiciário ocupa a centralidade da discussão, pois para Garapon 

(1999, p. 92) ambos “assumem posição de concorrentes” e “evoluem num mesmo campo”. 

Constitui-se um risco para a democracia o fato de que a imprensa “não reconhece outra 

sanção a não ser a de seus leitores” (GARAPON, 1999, p. 93), ou mesmo, o fato de que única 

sanção que a ameace seja o “mercado” (GARAPON, 1999, p. 94).  Atuando em uma 

atmosfera em que sua avaliação advenha sempre da opinião pública, a ferramenta empregada 

pela imprensa para legitimar seu discurso, é em geral a sedução, porquanto importa “agradar, 

vender ou ser eleito, a qualquer preço” (GARAPON, 199, p. 94). Essa liberdade traduzida 

pela ausência de sanções, tal qual se conhece, conduziria a sociedade, em tese, a um estado 

“pré-democrático” ou quase “natural”, no qual tudo é profanado, salvo ela, a própria mídia, 

segundo (1999).  

Não se limitando a descrever apenas as imperfeições acerca da conduta da imprensa, 

Garapon (1999) faz uma ressalva ao mencionar a importância do papel da mídia para a 

democracia e para a justiça. “Os deslizes da mídia não devem, contudo, fazer com que sejam 

esquecidos seus méritos insubstituíveis” (GARAPON, 1999, p. 95). Esse “contrapoder 

insubstituível”, no dizer de Garapon (1999), seria facilmente combatido apenas expulsando a 

mídia das instituições, proibindo câmeras e reprimindo violações de segredo, perpetradas por 

ela.  Para Garapon (1999), sem o papel exercido pela mídia, a sociedade não se beneficiaria de 

grandes operações como “mani pulite” na Itália, por exemplo. Nesse sentido, a mídia 

empresta especial contribuição, pois no exercício de seu papel de informar, não estaria ela 

adstrita a uma lógica meramente política, fato que a deixa em um plano decisório, mas 

afastado de direcionamentos escusos.  
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Parte das altercações levadas a efeito por Garapon se referem ao papel do Judiciário, e 

mais especificamente, à postura, considerada por ele inédita, adotada por alguns juízes
2
. Em 

quase metade de seu livro, Garapon (1999) dedica-se a analisar a forma como estão jungidos 

os destinos do Judiciário e da política na sociedade atual. É nesse contexto que o autor analisa 

o fenômeno do ativismo judicial. Para caracterizá-lo, Garapon (1999) evoca expressões como: 

“Governo de juízes”, “ativismo jurídico”, “protagonismo judiciário”, “tentação de uma justiça 

redentora”, “jurisdição das emoções”, e, finalmente, “poder inédito dos juízes”. Embora cause 

certa estranheza, porquanto essa análise seja parte do pensamento de um magistrado, cujas 

reflexões decorrem do exercício direto da Judicatura, na França, é também emblemático o fato 

de que seus argumentos refletem uma visão sistêmica de dentro pra fora. Nesse sentido, ao 

fazer sua análise, Garapon (1999) não age com corporativismo e suas declarações são de certo 

modo bastante incisivas e marcantes. Segundo Garapon (1999, p. 55), “Palavras não faltam 

para designar os novos perigos que a justiça pode fazer a democracia correr”, pois para 

Garapon (1999, p. 53) “o mau uso do direito é tão ameaçador para a democracia como o seu 

pouco uso”. 

O acerto dos argumentos de Garapon (1999) incide no fato de que como autor, ele não 

se apresenta como o “boca do inferno”
3
, nem tampouco deixa-se levar pela sutil armadilha das 

bajulações e do corporativismo. Antes porém, em uma análise aguda, o autor relata, durante 

todo o texto, as duas faces de uma mesma questão, tomada por ângulos de visão 

completamente distintos, oscilando em sentidos diferentes para que o leitor consiga, por ele 

mesmo, formar sua convicção, conhecendo-se os dilemas de ambas as posições que remetem 

ao papel dos Juízes na França do início do século XXI. Assim, ressalta Paul Ricoeur, no 

prefácio do livro:  

 

A preocupação em unir os dois destinos - do judiciário e da política - explica 

por que o autor acolhe com reservas aquilo que se deve chamar de “ativismo 

jurisdicional”. Longe de qualquer corporativismo, de qualquer honraria 

profissional, são os desvios ligados a esse fenômeno do ativismo os 

primeiros a serem destacados: seja com os juízes, ao assumirem novos 

                                                 
2
 Petit juge, é o termo utilizado por Antoine Garapon para se referir a estes juízes. Trata-se de uma denominação, 

empregada na França, por parcela da mídia sensacionalista, bem como alguns meios político-financeiros. Refere-

se a postura adotada por jovens juízes formados pela Escola Nacional da Magistratura, em Bordeaux. O perfil 

dos Petit juge inclui magistrados com menos de 40 anos, sendo quase metade dos 6.300 magistrados em 

exercício, 550 juízes da instrução e 44% mulheres. Como característica comum, esses magistrados agem no 
âmbito processual com rigor e aplicam a lei de forma estrita. Vide nota de rodapé em Garapon (1999). 

 
3
 E expressão “boca do inferno” relaciona-se ao advogado, poeta e escritor baiano, Gregório de Matos. Autor de 

poesias satíricas sobre autoridades, política e questões sociais da época, sua linguagem mordaz lhe rendeu a 
alcunha de “Boca do Inferno” (LIMA, 2016). 
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compromissos, seja com indivíduos elevados pela mídia à condição de 

guardiães da moral pública, despertando assim “o velho demônio 

inquisitório” sempre presente no imaginário latino (GARAPON, 1999, p. 

14).  

 

Longe de realizar uma defesa vigorosa acerca da conduta do Magistrado no exercício de 

suas funções, há uma visível preocupação que é demonstrada pelo autor, em entender o 

fenômeno ativista como um processo que ocorre em função de estímulos ou demandas 

sociais. Assim, “o ativismo evidencia-se quando, entre muitas soluções possíveis, a escolha 

do juiz é alimentada pela vontade de acelerar a transformação social ou, ao contrário, de 

travá-la” (GARAPON, 1999, p. 56).  

O autor não esconde sua preocupação com o fato de que o ativismo judicial gera riscos 

para a democracia, porquanto seja uma ameaça para a base de todo o ordenamento jurídico, 

qual seja, a segurança jurídica e a estabilidade que dela decorre.  

A partir daí, Garapon (1999) vislumbra sérios riscos à ordem democrática, tais como o 

imobilismo e a obstaculização que impede as reformas necessárias e esperadas pela maioria, 

pois não existem meios para o Judiciário legislar. Entretanto, talvez o pior reflexo no curso 

desse processo de fato seja o incentivo ao que o autor chama de “despolitização da 

democracia” (GARAPON, 1999, p. 74). Ao fomentar o descrédito ao próprio Estado, 

estimulando o senso de decepção com a política, mesmo que, de forma inconsciente, perante a 

população o Judiciário “investe-se de uma missão salvadora “e “torna-se o novo anjo da 

democracia” (GARAPON, 1999, p. 74). Esse pensamento tem como reflexo uma onda de 

alijamento dos outros poderes, projetando a magistratura a uma “posição de domínio, 

inacessível à crítica popular” (GARAPON, 1999, p. 74). Para Garapon (1999), um certo 

“desvio aristocrático” e uma dose de “tentação populista” reforçam essa tendência.  

Antoine Garapon não faz distinção em seu texto entre os conceitos de ativismo e 

Judicialização, mas trata de forma geral ambos os fenômenos. Barroso (2012) estabelece a 

diferença pontuando que o ativismo é uma atitude, uma opção por um modo específico de 

interpretar a Constituição. Por sua vez, a Judicialização deve ser entendida como um fato, 

uma circunstância que é adotada, e nunca um exercício irrefletido de vontade política.  

A grande reflexão que talvez venha à tona com o texto de Garapon é a que toca a 

ausência de legitimidade democrática para que o Poder Judiciário intervenha de maneira 

proativa na seara dos outros poderes, bem como o esvaziamento que tudo isso causa. Essa 

capacidade de decidir o destino dos outros poderes atuando no mundo do direito de forma a 
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influenciar o mundo dos fatos é legítima e possui instrumentos de controle, mas o primeiro 

passo para que ela ocorra de forma mitigada e sem excessos sempre estará ao alvedrio do 

próprio julgador.  
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3  LITÍGIOS ESTRUTURAIS E SEUS REMÉDIOS NO CONTEXTO DAS 

DEMANDAS COMPLEXAS 

 

3.1. O surgimento das demandas estruturais no mundo 

 

O Estado em sua dimensão teórica é uma abstração, uma ficção humana para ofertar 

respostas satisfatórias às questões mais relevantes, inerentes ao convívio humano em 

sociedade. Na busca pela construção destas soluções, o poder público sempre encontrou 

alguma dificuldade e muitas vezes tais obstáculos ocorrem de forma sistêmica, porquanto 

decorrem da precariedade ou mau funcionamento da máquina pública, da ausência de recursos 

financeiros para implementação de programas, planos e estratégias, e até mesmo da total 

inexistência de políticas públicas que respondam aos apelos daquela questão. Estes casos tem 

sido qualificados pela doutrina como falhas estruturais. As falhas estruturais são atacáveis via 

ações ou remédios estruturais, os quais, por sua vez, surgem no âmbito de uma ação 

estrutural.  

As ações estruturais
1
 tem sua gênese na década de 50 nos Estado Unidos da América, 

mas hoje são referenciadas por várias expressões, tais como: structure injuntions, public law 

litigation, injuction. Em geral, ações estruturais são demandas que tratam, especificamente, de 

violações a direitos fundamentais de um número significativo de pessoas, ocorridas em 

virtude de falhas estruturais em políticas públicas e no desempenho de atribuições de órgão 

públicos. Sua origem está vinculada a célebre decisão conhecida por Brown v. Board of 

Education of Topeka, em 1954 (DANTAS, 2019). Brown v. Board of Education of Topeka 

buscou resolver um problema criado em 1896, por ocasião de outro precedente firmado pela 

Suprema Corte norte-americana, denominado Plessy v. Ferguson. 

No ano de 1863, o Presidente da República norte-americana Abraham Lincoln anunciou 

a Emancipation Proclamation, deliberando que todos os negros norte-americanos, doravante 

estariam libertos. Contudo, na prática a medida não obteve tanta efetividade, prevalecendo 

ainda relações escravocratas em algumas regiões dos Estados Unidos. Somente após a 

proclamação da 14ª e da 15ª emendas à Constituição norte-americana é que os direitos da 

                                                 
1
 Ações ou demandas estruturais é uma expressão criada por Owen Fiss. A ideia do autor era caracterizar as 

situações que redundariam em ações judiciais pelo fato de que direitos dos indivíduos sofrem as influências do 

funcionamento deficitário de algumas instituições, como no caso das áreas de educação, saúde, sistema prisional, 

dentre outras no Brasil, por exemplo. Estas ações buscariam soluções não apenas para casos concretos, mas o 

sim para o próprio funcionamento deficiente das organizações. O objetivo maior, portanto, seria evitar lesões 

permanentes a direitos fundamentais dos indivíduos (FISS, 1979). 
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população negra norte-americana foram de fato reconhecidos, sendo que por força da 14ª 

emenda os ex-escravos foram tornados cidadãos livres, sendo proibido aos estados de obstar 

os direitos à vida, liberdade e propriedade em detrimento do devido processo legal. Impunha 

também que todos dentro da jurisdição dos EUA fossem igualmente protegidos pelas leis. A 

15ª emenda passou a reconhecer direitos políticos aos cidadãos norte-americanos, 

determinando que todos os homens com mais de 21 anos, independentemente de raça ou etnia 

teria direito ao voto. Porém, os estados do sul do país, iminentemente agrícolas e escravistas, 

recuperaram algumas práticas segregatórias em boa parte dos aspectos da vida civil. Ao longo 

dos anos, essa onda de segregação evoluiu, anulando, praticamente, todos os direitos 

conquistados, relativos à igualdade e à liberdade. Em 1896, lamentavelmente, a segregação 

racial foi potencializada por meio da decisão da Suprema Corte norte-americana no caso 

Plessy v. Ferguson (ROSILHO, 2007). 

Homer Plessy era um norte-americano do estado de Louisiana, tinha ascendência mista 

(descendente de negros e de brancos), sem, entretanto, possuir traços físicos visíveis de sua 

etnia negra.  Em uma ocasião, Plessy adquiriu um bilhete de primeira classe para o trem East 

Louisiana Railway, vindo a sentar-se em um lugar do vagão destinado a passageiros brancos. 

O condutor do trem solicitou que Plessy deixasse o vagão e se dirigisse ao vagão destinado 

aos negros, sob a ameaça de expulsão do trem e até prisão. Em face da recusa, Plessy foi 

expulso e preso, acusado de violar um act da assembleia geral do estado, aprovado em 10 de 

julho de 1890 (ROSILHO, 2007). 

Esta norma preconizava que todas as empresas de transporte de passageiros, no estado 

de Louisiana, deveriam providenciar acomodações idênticas, porém separadas (equal but 

separate accommodations) para negros e brancos. Plessy então questionou a 

constitucionalidade da referida norma sob o argumento de que ela feriria a 13ª e 14ª emendas, 

cujas disposições proibiam a escravidão e limitações de direitos cometidas pelas legislações 

de alguns estados. Avaliando o pedido, a Suprema Corte norte-americana, proferiu uma das 

decisões mais controversas de sua história, legitimando a constitucionalidade do act e 

institucionalizando a doutrina do separate but equal, criando assim, um polêmico precedente 

judicial (ROSILHO, 2007).  

Somente em 1954, a segregação racial seria freada e revista por força da fixação de 

outro precedente, qual seja, Brown v. Board of Education of Topeka, mais um dos casos 

marcantes da história constitucional daquela Corte. Sob a rubrica de Brown v. Board of 

Education of Topeka, o Tribunal americano reuniu e analisou outros quatro casos: 
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a) Briggs vs. Elliot; 

b) Davis vs. Prince Edward County School Board; 

c) Belton vs. Gebhart; 

d) Bolling vs. Sharpe. 

sendo oriundos dos estados do Kansas, Carolina do Sul, Virginia, Delaware e do distrito de 

Columbia, respectivamente. Mesmo estando fundamentados em questões distintas, os casos 

tinham em comum as demandas de negros, menores de idade, os quais solicitavam à Corte o 

direito a admissão em escolas públicas de suas comunidades locais em um sistema que não 

fosse separado. Foi neste momento que a doutrina do separate but equal veio a cair, tendo a 

Corte decidido que, no campo da educação, tal situação não se sustentava. Para o Tribunal, 

agora, a segregação com base em critérios raciais em escolas públicas era esvaziada de 

sentido, pois violava o direito à igualdade tutelado pela 14ª emenda da constituição dos EUA 

(ROSILHO, 2007).  

Finalmente, a Suprema Corte norte-americana reconhecia o ensino segregado como uma 

prática desigual e opressora, sendo que, por mais que as escolas reproduzissem as mesmas 

condições, havia ali um elemento que violaria, frontalmente, o princípio constitucionalmente 

consagrado da igualdade entre os cidadãos (ROSILHO, 2007). A partir da fixação do 

precedente Brown v. Board of Education of Topeka, teve início uma escalada progressiva de 

integração dos negros à sociedade em condições de igualdade (ROSILHO, 2007). A Suprema 

Corte norte-americana, por fim, concordava que, mesmo reproduzindo as mesmas condições, 

o aparentemente simples ato de segregar, já produzia em si, uma perigosa sensação de 

inferiorização e menosprezo, nunca corrigível por qualquer forma de afago. Mais tarde, com a 

análise do caso Swan vs. Charlotte-Mecklenburg Board of Education, em 1971, a Suprema 

Corte norte-americana firmou seu posicionamento, atuando de forma direta promovendo a 

dessegregação, através de ordens estruturais a serem cumpridas pelo poder público 

(DANTAS, 2019). 

A importância da fixação do precedente Brown v. Board of Education of Topeka incide 

também no fato de que seus efeitos acabaram por estender-se a vários outros campos tais 

como: nas instituições psiquiátricas que violavam direitos de seus pacientes internados, 

ocasionando intensos sofrimentos com a carência no atendimento básico e no deficiente 

sistema penitenciário (DANTAS, 2019).  

Mais tarde, em ordenamentos jurídicos estrangeiros, como no Canadá, os efeitos do 

julgamento de Brown v. Board influenciariam também nas demandas relativas à educação 
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envolvendo minorias francesas que não tinham acesso à educação em língua materna, direito 

assegurado pelo artigo 23 da Carta de Direitos de 1982. Em Nova Escócia, província do 

Canadá, um grupo de pais ajuizou uma ação demandando a implementação do sistema de 

educação em língua francesa, tendo em vista terem aguardado cerca de dez anos sem 

nenhuma medida do governo (DANTAS, 2019). A Justiça concluiu que o governo não negara 

a existência ou o conteúdo do direito, garantido por lei, mas falhara em priorizá-los, adiando o 

cumprimento da obrigação, apesar da existência de relatórios demonstrando que se chegara a 

níveis críticos ". O juiz ordenou então que governo utilizasse de todos os meios disponíveis 

para fornecer instalações e programas escolares em datas especificadas. O governo apelou e a 

Justiça concluiu que o juiz do processo, tendo decidido a questão entre as partes, não tinha 

mais poderes para manter a jurisdição sobre o caso. A Suprema Corte do Canadá reverteu a 

decisão da Corte de Apelação e a ordem do juiz foi restaurada. Em uma decisão majoritária, a 

Suprema Corte declarou, primeiramente, que as disposições corretivas devem ser 

interpretadas para fornecer "um remédio completo, eficaz e significativo para violações do 

direito". Dentre outras coisas, observou-se que esta interpretação deve promover o alcance da 

finalidade do direito garantido; e o propósito das disposições corretivas. Para fazer isso, os 

tribunais devem determinar recursos afirmativos e adequados para proteção integral dos 

direitos e liberdades garantidos pela Constituição (CANADÁ, 2003).  

Na Índia, bem como na maioria dos países do sul global, consoante afirma Dantas 

(2019), predomina a desigualdade social, com milhares de indivíduos vivendo em um 

contexto de extrema pobreza, aliado à ausência de moradia, condições de saneamento, saúde, 

educação e alimentação dignas. A própria hierarquização social
2
 diferencia os cidadãos, 

privilegiando uns em detrimento de outros. O caso mais grave é o da casta inferior dos dálit. 

Esta ambiência de desigualdade social extrema acarreta inúmeras dificuldades para a 

concretização de direitos fundamentais, especialmente no campo socioeconômico. Por este 

motivo, o desafio de busca de efetividade para esta categoria de direitos é o ponto central do 

constitucionalismo indiano, consoante indicam as decisões da Suprema Corte daquele país 

                                                 
2
 Na Índia ainda vigora o sistema de castas. Balaram é Brahmin, considerada a casta mais "alta" na tradição 

hindu, associada culturalmente aos sacerdotes e professores (...). As duas outras castas, em ordem de 

"hierarquia", são: a Vaishya (associada a funções de comércio, agricultura e pastoreio) e a Shudra (trabalhadores 

braçais). Na base da pirâmide social estão os "dalits" ou "intocáveis", que não pertencem a essas castas e a quem 

são delegados serviços "degradantes" na cultura hindu, como manuseio de cadáveres e limpeza de banheiros. O 

Manusmriti, mais importante livro sobre as leis hindus, escrito pelo menos mil anos a.C., "reconhece e justifica o 

sistema de castas como a base da ordem da sociedade". A crença é que as quatro castas (Brahmin, Kshatriya, 

Vashya e Shudra) se originaram de Brahma, o Deus da criação. No topo da hierarquia, os brahmins teriam 

surgido da cabeça de Brahma. Os Kshatriyas, dos braços de Brahma. Os Vashya viriam das coxas e os Shudras, 
dos pés (BBC, 2017). 
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(DANTAS, 2019). Nesse passo, a Suprema Corte indiana tem suportado demandas 

envolvendo, principalmente, o direito à moradia e o direito à alimentação. Para Dantas (2017), 

uma avaliação mais detida da jurisprudência indiana demonstra o valor que deve ser atribuído 

às definições mais claras e precisas do conteúdo normativo dos direitos envolvidos nestas 

ações estruturais, com vistas a procedimentos de curto, médio e longo prazo, de forma mais 

compreensível e coerente.  

Também na África do Sul, ações estruturais para concretização de direitos fundamentais 

como habitação (caso Government of the Republic of South Africa V. Grootboom
3
) e direito a 

saúde de mulheres grávidas infectadas pelo vírus HIV (caso Treatment Action Campaign
4
) 

(DANTAS, 2019). Por fim, na Colômbia, os reflexos foram vistos no âmbito de sentenças 

relacionadas ao tratamento dos problemas relativos às populações desalojadas, por força dos 

deslocamentos forçados, ocasionados pela guerrilha e pelo narcotráfico, sendo denominados 

como “estado de coisas inconstitucional” (DANTAS, 2019). Assim, depreende-se que a 

experiência das ações estruturais e seus respectivos remédios estruturais é uma realidade que 

já se consolida, de forma efetiva, em ordenamentos jurídicos estrangeiros (DANTAS, 2019).  

Ainda nos Estados Unidos, no ano de 2011, a Suprema Corte norte-americana 

sentenciou o caso Brown v. Plata, ocasião em que sustentou a decisão proferida por um 

Tribunal da Califórnia, determinando aa soltura de 46 mil prisioneiros de menor 

periculosidade, em virtude de problemas de superlotação no sistema prisional daquele Estado. 

Partindo de situações relacionadas ao acesso à saúde nos presídios e ao tratamento de detentos 

com deficiência física, a justiça da Califórnia identificou um grave quadro de superlotação em 

prisões californianas. Naquela época, o Estado da Califórnia possuía aproximadamente 

156.000 (cento e cinquenta mil presos), sendo a sua capacidade para apenas cerca de 80.000 

                                                 
3
 A Sra. Irene Grootboom e outras pessoas (510 crianças e 390 adultos) foram despejadas do assentamento 'New 

Rust' em terras particulares, destinadas ao desenvolvimento de moradias de baixo custo. O fato ocorreu em maio 

de 1999, no início do inverno. As casas e os bens dos habitantes da comunidade foram destruídos e muitos 

perderam todos os seus pertences. A comunidade se refugiou em um campo esportivo próximo, utilizando 

principalmente lençóis de plástico que davam pouca proteção contra as chuvas de inverno. A maneira como o 

despejo foi realizado foi descrita como uma reminiscência dos tempos do apartheid. Neste caso, o Tribunal 

Constitucional declarou que o Estado seria obrigado a adotar medidas para atender às necessidades das pessoas 

que viviam em extrema pobreza, em particular os sem-teto ou aqueles que viviam em condições de vida 

indignas. O acesso à água e ao saneamento foram fatores determinantes no caso Grootboom, ocasião em que o 

Tribunal Constitucional firmou a total pertinência da obrigação de cumprir os direitos socioeconômicos com o 

desenvolvimento do 'padrão de razoabilidade' como meio de medir implementação dessa obrigação 

(WATERLEX, 2000).  

 
4
 Caso julgado pelo Tribunal Constitucional em 2002, o qual considerou-se inconstitucionais as medidas do 

governo em matéria de prevenção e tratamento da transmissão do HIV entre mães e filhos, por não haver um 

investimento em certos medicamentos (SILVA, 2014a). 
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(oitenta mil). Os magistrados determinaram então que o Governo providenciasse um plano 

para a reduzir a superlotação do sistema. Diante da ineficácia dos planos, houve determinação 

judicial para soltura de presos. Tal decisão foi mantida pela Suprema Corte, que vislumbrou 

uma situação de equilíbrio entre os direitos dos presos e o interesse estatal na proteção da 

segurança pública (CORNELL, 2011).  

Na Argentina, destaca-se uma decisão importante, ocorrida em favor dos direitos 

fundamentais dos detentos daquele país. No julgado que ficou conhecido como “caso 

Verbitsky”, um habeas corpus coletivo foi manejado em favor de todos os indivíduos cuja 

liberdade fora cerceada em Buenos Aires e que eram mantidos presos em estabelecimentos 

policiais superlotados. No âmbito do julgamento, a Corte Suprema do país, após reconhecer a 

inconstitucionalidade da situação, impôs diversas medidas imediatas, bem como a elaboração 

de um plano estratégico pela província de Buenos Aires, em conjunto com a sociedade civil, a 

qual deveria implementar mudanças nas políticas criminais do país, de modo a respeitar as 

regras mínimas sobre tratamentos de presos estabelecidas pela ONU (STF, 2015). 

A Corte Europeia de Direitos Humanos possui a figura das “decisões piloto”. Ao 

identificar a repetição de denúncias similares de violação de direitos humanos busca-se, 

através desta figura, apontar problemas sistêmicos e indicar aos Estados soluções gerais que 

envolvem a edição e reformulação de políticas públicas, implicando em prazos e 

cronogramas. Esta técnica foi utilizada diante da questão da superpopulação carcerária na 

Itália, no caso Torregiani e outros v. Itália, decidido em 2013. Diante do quadro, a Corte 

concedeu o prazo de um ano para que as autoridades responsáveis implementassem os 

remédios adequados para correção do problema. A Itália adotou várias medidas, tais como 

ampliação das penas alternativas e das hipóteses de prisão domiciliar, bem como a criação de 

instrumentos para a redução da pena daqueles estivessem cumprindo em condições 

degradantes. As medidas obtiveram sucesso e resolveram o problema
5
. 

No Brasil, situações diversas podem ensejar a aplicação desse paradigma. Áreas como 

saúde, educação, segurança e moradia constituem-se em alguns exemplos bastante visíveis 

desta aplicação. Na Colômbia, o universo das falhas estruturais atingiu uma proporção tão 

grande que em alguns casos, práticas inconstitucionais despropositadas passaram a incorporar 

o cotidiano da população de forma institucionalizadas. Em determinadas situações, para que o 

cidadão obtivesse a satisfação de um direito fundamental, relacionado à prestação de um 

serviço público, era necessário que se ingressasse com uma ação judicial para que o Poder 

                                                 
5
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 (STF, 2019). 
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Público efetivasse suas atribuições. Ainda conforme Dantas (2019), tais situações foram 

reputadas pela Corte como um contexto que justificava, urgentemente, a ação de vários 

órgãos, de forma conjunta, através de intervenções estruturais, porquanto tais violações 

ensejavam em agressões diretas à preceitos normativos constitucionais. Em outro passo, para 

Dantas (2019), a possibilidade do Judiciário ter que suportar um grande volume de ações 

judiciais, relativas a estes casos, fez com que a Corte passasse a decidir, por meio de ações de 

tutela, conferindo efeitos erga omnes às suas decisões, tratando estas questões estruturais em 

termos mais amplos e gerais, juntamente com os demais Poderes e órgãos envolvidos naquela 

questão.  

No Brasil, a utilização de ações estruturais ainda é algo um tanto quanto novo. Esse 

ineditismo só começou a se modificar com a propositura da ADPF 347 (STF, 2019) e a 

consequente evocação do estado de coisas inconstitucional. O uso das normas do processo 

civil, bem como o ajuizamento de ações individuais, são razões para a ausência de demandas 

que visem suprir as chamadas falhas estruturais (DANTAS, 2019). As deficiências do sistema 

de saúde brasileiro são um exemplo onde cabem o emprego de demandas estruturais. Lado 

outro, é cada vez maior a utilização de ações individuais para discutir tais questões, 

produzindo, assim, soluções igualmente individuais e pouco efetivas (DANTAS, 2019). Do 

mesmo modo, o Brasil registra a existência de situações onde se discute a existência de falhas 

estruturais no âmbito de ações ajuizadas para a tutela de direitos coletivos ou difusos, tais 

como ações que visem garantir o direito ao saneamento básico (Lei nº 6.528/1978)
6
. No 

âmbito da educação, com base no art. 7º, XXV e art. 208, IV da Constituição Federal, existem 

ações que discutem a ausência de vagas para crianças, em creches municipais, que já foram 

providas pelo Poder Judiciário paulista
7
.  

O Supremo Tribunal Federal também já proferiu decisões relevantes no âmbito dos 

questionamentos que existem sobre o contexto de violações de direitos fundamentais do 

                                                 
6
O direito ao saneamento básico é previsto pela Lei nº 6.528/1978 como um serviço público compulsório. 

 
7
Apelação de sentença que julgou improcedente ação civil pública proposta com o objetivo de obrigar a 

Municipalidade de São Paulo a propiciar educação infantil a 736 crianças, bem como ampliar a oferta de 

educação infantil, mediante construção de unidades escolares suficientes para atender toda a demanda 

oficialmente cadastrada e ainda a indenizar aquelas não atendidas por danos morais e materiais difusos, como 

forma de reparação dos prejuízos sociais e econômicos causados pela omissão estatal da inexistência de perda 

superveniente do objeto da ação - Direito das crianças à educação infantil consagrado na Constituição da 

República e no Estatuto da Criança e Adolescente, correspondendo a obrigação prioritariamente do Município  
(...) (SÃO PAULO, 2013). 

 



84 
 

 

sistema prisional brasileiro. Neste sentido, destacam-se quatro julgados: o RE nº 580.252, o 

RE nº 592.581, a ADPF nº 347 e o Habeas Corpus coletivo nº 143.641. 

Através do RE nº 580.252 (BRASIL, 2018), objetivava-se à condenação do Estado do 

Mato Grosso do Sul por danos morais, em face da superlotação carcerária e omissão estatal 

que ensejavam lesões ao art. 5º, III, da Constituição Federal, haja vista a vedação às graves 

violações à integridade física e psíquica dos detentos e a proibição da tortura e do tratamento 

cruel ou degradante. A ação pedia ainda, que se procedesse à indenização por danos morais à 

parte requerente, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal (DANTAS, 2019). Nesse 

caso, diferentemente de outras situações, onde o pedido principal seria o aumento do número 

de vagas e a melhoria das condições das unidades prisionais, típicos em ações estruturais 

desta natureza, um eventual provimento por parte do Judiciário obrigaria, indiretamente, que o 

Estado sanasse as falhas constatadas de modo a evitar novas condenações pelo mesmo motivo 

(DANTAS, 2019).  No julgamento, o Judiciário deliberou por não acatar pedido de 

indenização, baseado no princípio da reserva do possível e na ausência de recursos 

orçamentários. Após recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal admitiu a 

repercussão geral do tema, entendendo que a discussão ultrapassava os limites da causa 

(DANTAS, 2019). 

Em sede do RE nº 592.581, destaca-se outro precedente que, por sua vez, tratava da 

possibilidade de intervenção judicial para determinar a reforma de presídios e a realização de 

obras emergenciais para garantia de integridade física e moral dos presos, em obediência ao 

princípio da dignidade humana. No albergue Estadual de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, 

o excesso de umidade e poeira, a presença de esgoto a céu aberto, os constantes vazamentos 

nas instalações hidrossanitárias, os riscos de desabamento do teto e os problemas na rede 

elétrica motivaram a interposição de uma ação civil pública contra o Estado. A Justiça deu 

provimento em primeira instância, vindo a reformar a decisão no Tribunal. Reconhecendo a 

repercussão geral da questão, o Supremo Tribunal Federal confirmou a Jurisprudência 

anterior, relativa a eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais, consignando que a 

concretização de direitos fundamentais não atinge a autonomia do Poder Executivo ou a 

violação do princípio da separação dos poderes, ao mesmo tempo em que condenou o 

discurso meramente teórico sobre a tese da reserva do possível. O Supremo Tribunal Federal, 

de forma unânime, acatou o recurso oferecido pelo Ministério Público, cassando a decisão de 

segunda instância e restabelecendo a condenação em primeiro grau (DANTAS, 2019). Esse 

julgado tornou-se muito importante, no âmbito da discussão em questão, porquanto firmou o 
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entendimento
8
 de que é permitido ao Poder Judiciário a imposição de obrigação de fazer à 

Administração Pública, relativa a promoção de medidas ou execução de obras emergenciais, 

em estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, para dar efetividade ao princípio da 

dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e 

moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo válida 

a mera argumentação retórica de aplicação do princípio da reserva do possível nem do 

princípio da separação dos poderes. Tal precedente pode se tornar relevante na realização de 

melhorias estruturais nos presídios brasileiros, bem como na proteção dos direitos e dignidade 

dos detentos, tendo em vista a eficácia das teses fixadas em sede de repercussão geral, nos 

termos do art. 1040 do novo código de processo civil (DANTAS, 2019). Porém, os efeitos 

práticos deste julgado estão vinculados a forma como os participantes do processo 

conseguirão absorver o teor da decisão, tais como: associações civis, ONGs de direitos 

humanos, Defensoria Pública e Poder Judiciário (DANTAS, 2019). 

Um terceiro exemplo diz respeito à ADPF nº 347, que postula o reconhecimento do 

estado de coisas inconstitucional e a sua aplicação ao sistema prisional brasileiro. Promovida 

pela Clínica de Direitos Humanos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), bem 

como pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), a ação busca atingir melhorias estruturais 

nos presídios do Brasil. Reputa-se que esta ação seja, conforme Dantas (2019, p. 65), “a mais 

ambiciosa ação estrutural ajuizada no país, a primeira na qual se pleiteiam reformas 

estruturais a nível nacional”. Para Dantas (2019, p. 65), “as dificuldades que serão enfrentadas 

pelos demandantes nessa ação são proporcionais ao tamanho das reformas pretendidas”. A 

inexperiência do Supremo Tribunal Federal em face deste tipo de demanda é uma destas 

dificuldades (DANTAS, 2019). 

Finalmente, o habeas corpus nº HC 143641, desponta como um importante precedente, 

uma vez que admite o direito de mulheres detentas gestantes, ou responsáveis por crianças de 

até 12 anos de idade, à prisão domiciliar (BRASIL, 2019a). Concedendo uma medida liminar 

para o caso, o Supremo Tribunal Federal ressalvou apenas os casos de crimes cometidos com 

violência contra pessoa ou contra os próprios descontentes, bem como outras situações 

excepcionais (DANTAS, 2019). Ainda assim, exsurgem dificuldades no cumprimento desta 

decisão, tais como resistência de juízes e tribunais, divergência de dados, dentre outras 

                                                 
8
 RE 592581 – “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na 

promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade 

ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, 

nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento 
da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (STF, 2016). 
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(DANTAS, 2019). Em síntese, é incipiente, mas já desponta como uma realidade o panorama 

das demandas estruturais no Brasil, em várias áreas, na proteção de vários direitos.  

 

3.2. Modelos decisórios aplicáveis às ações estruturais  

 

Ao proferir uma decisão judicial, o Judiciário acredita estar a caminho da solução para 

um problema social, seja envolvendo a órbita individual, seja envolvendo questões de 

interesse público. O judiciário sabe que ali, ainda haverá a possibilidade de recursos, em face 

das expectativas que envolvem as partes, bem como alguns dilemas que envolvem a execução 

da sentença. Entretanto, pensar sobre a efetividade de uma sentença é refletir que o desafio de 

unir o mundo dos fatos com o mundo do direito possui algumas dificuldades, nem sempre 

imagináveis no momento que precede a espera de uma decisão judicial.  

Nem sempre está a sentença apta a produzir os efeitos esperados pelas partes e 

desejados pelo Poder Judiciário. Nos casos que envolvem demandas estruturais, por exemplo, 

há um hiato que ainda separa o modelo teórico definido na sentença, ou seja, a abstração 

lógico-jurídica que, presume-se, solucionará o problema da realidade alcançada e dos fins 

colimados por todos os atores envolvidos. Nesse sentido, implementar o comando legal 

estatuído na sentença será sempre um desafio no contexto das demandas estruturais, pois 

devido às falhas estruturais, essa efetivação via de regra irá depender de múltiplos fatores, 

como atuação dos diversos agentes envolvidos na questão, disposições orçamentárias e até 

mesmo políticas públicas, aqui compreendidas, em sentido geral, como aquelas medidas mais 

gerais, abrangentes, exequíveis e necessárias a médio e longo prazo objetivando responder a 

demandas sociais específicas.  

 

3.2.1. Modelo de ordens específicas e rígidas 

 

O modelo de ordens específicas e rígidas está centrado na tradicional visão de que o 

processo se desenvolve na ambiência do juiz e das partes numa perspectiva individual, na qual 

os magistrados, de forma mais passiva, buscam estabelecer respostas adequadas dentro 

daquilo que são instados a se manifestar no âmbito do processo. É um modelo próximo do 

paradigma tradicional do processo civil, onde verifica-se a existência de três pares: um juiz 

equidistante a dois polos opostos, numa configuração que se mostra insuficiente para casos de 

litígios complexos (DANTAS, 2019). Trata-se de um modelo individualista, no qual as ações 
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envolvem interesses de diversos indivíduos, sendo, portanto, ações plurais, policêntricas, 

impossibilitando que o magistrado decida com base em uma única situação (DANTAS, 2019). 

Daí a necessidade de empreender um diálogo ou acompanhamento das medidas e da evolução 

das ações a serem implantadas.  

Nesse paradigma, o Juiz decide de forma solipsista, monológica e solitária as condições 

que deverão ser cumpridas pelas partes, para efetivação do direito postulado na ação. Cabem 

as partes cumprirem o que foi decidido pelo magistrado sem liberdade de questionar ou 

negociar os termos ou prazos estabelecidos. Não há ampla participação, em termos de debate 

e escolha das decisões para as partes envolvidas (DANTAS, 2019). Tal modelo rígido de 

implementação de ordens judiciais tem como vantagem a maior eficácia e rapidez no 

cumprimento das ordens emitidas. A definição precisa destas medidas que devem ser 

cumpridas e seu caráter coercitivo, tendem a garantir maior força e eficácia daquilo que foi 

determinado pelo Juízo. (DANTAS, 2019). Entretanto, na prática é observável que nem 

sempre há uma rigorosa observância do princípio da separação dos poderes, sendo que, por 

vezes, as ordens transcendem a discussão judicial e estabelecem ações que vão além do mérito 

da ação, de forma ampla e desproporcional, situação que não é positiva (DANTAS, 2019). 

Por outro lado, a imposição de ordens rígidas e unilaterais, sem diálogo, discussão e acordo 

pode ser incompatível com a sistemática da separação dos poderes, uma vez que pressupõe a 

supremacia de um dos três poderes sobre os outros dois (DANTAS, 2019), ocasionando 

questionamentos, instabilidade e desconforto. Tal circunstância não equivale a afirmar que um 

modelo baseado em medidas rígidas não possa ser implementado em nenhuma situação 

(DANTAS, 2019). Questões mais simples, mormente, no âmbito das relações privadas, 

mesmo envolvendo direitos fundamentais, são exequíveis com este modelo, uma vez que ele 

também possui vantagens, tais como rapidez e caráter coercitivo das ordens estabelecidas 

(DANTAS, 2019). Não há dúvidas, contudo, que em casos de demandas mais elaboradas, o 

modelo tradicional, talvez não seja capaz de oferecer as respostas mais adequadas à 

complexidade da situação problema. 

 

3.2.2. Modelo de ordens abertas e flexíveis 

 

O modelo de ordens abertas e flexíveis é outra realidade que se opõe a concepção 

tradicional das sentenças com ordens específicas e rígidas, consoante sugere a própria 

nomenclatura.  
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Segundo Dantas (2019), o modelo de ordens abertas e flexíveis contrapõe-se ao modelo 

anterior no qual o Judiciário atua de forma monolítica, individual e solipsista, sendo que as 

partes dialogam com o Juiz e este define medidas após ouvi-los, levando em conta os 

argumentos e manifestações de cada um, admitindo inclusive negociação entre eles.  

O referido modelo pressupõe a existência de uma supervisão judicial contínua, uma vez 

que o Judiciário apenas estabelece diretrizes gerais, princípios ou aspectos pontuais da política 

pública que devem ser observados para garantia dos direitos fundamentais das partes 

envolvidas. Nesse modelo, o poder público possui algum grau de discricionariedade na 

escolha dos meios a serem empregados para atingimento do fim proposto (DANTAS, 2019). 

As principais características do modelo de ordens abertas e flexíveis podem ser definidas 

como sendo as seguintes:  

a) abertura dos comandos judiciais, menor densidade normativa das ordens 

expedidas pelos tribunais;  

b) flexibilidade das medidas que podem ser substituídas;  

c) maior dificuldade dos casos em que o modelo é empregado, sendo necessário o 

incremento progressivo de ordens executivas; 

d) caráter dialogal; 

e) envolvimento marcante dos tribunais no implemento das decisões (DANTAS, 

2019). 

Na Colômbia, quando das declarações do estado de coisas inconstitucional, o modelo de 

ordens abertas e flexíveis foi o mais empregado, associado a umas poucas ordens rígidas e 

fechadas. Na situação que envolveu a análise da questão carcerária do país, o Tribunal 

utilizou-se apenas do modelo de ordens abertas e flexíveis. Na declaração do estado de coisas 

inconstitucional para a questão dos deslocamentos forçados de pessoas houve a combinação 

dos dois modelos (DANTAS, 2019).  

Uma decorrência lógica do modelo de ordens abertas e flexíveis é a possibilidade de se 

estabelecer um maior diálogo entre os diversos atores envolvidos no processo em questão. Por 

outro lado, a concepção de um modelo de ordens fixas e rígidas torna as recomendações do 

Judiciário ordens diretas, obrigatórias e inflexíveis. Nesse caso, apresenta-se como uma 

realidade mais palpável o questionamento sobre eventual violação ao princípio da separação 

dos poderes, uma vez que haverá assim a imposição de um padrão de conduta a ser seguido, 

por parte do Poder Judiciário.  



89 
 

 

Por fim, assevera Dantas (2019), que não há um modelo ideal geral para todas as 

situações que podem ser enfrentadas. Fatores como grau de complexidade da demanda, nível 

pretendido de reforma, tempo disponível, número de partes envolvidas e experiência técnica 

no assunto são fatores que devem ser considerados na escolha do modelo certo para a decisão 

judicial. Casos com menor grau de complexidade podem ser revolvidos com um modelo de 

ordens rígidas e fechadas, ao passo que situações mais complexas, pelo envolvimento que 

demanda dos participantes, deve-se optar pela via dialógica, dentro de um modelo com ordens 

flexíveis e abertas. Contudo, não há que se falar em um modelo ideal, sendo que o caso 

concreto é que irá definir a melhor aplicação.  

 

3.2.3. Experimentalismo Democrático 

 

Uma terceira via, ou um terceiro modelo de implementação de decisões em demandas 

estruturais seria o chamado experimentalismo democrático. O referido modelo, segundo 

Dantas (2019), aproxima-se do modelo de ordens abertas e flexíveis, sendo uma decorrência 

do experimentalismo democrático americano elaborado por Mangabeira Unger
9
.  

O experimentalismo democrático
10

, assim como o modelo de ordens abertas, não está 

totalmente centrado na figura do juiz, sendo que os demandados podem de forma mais 

discricionária utilizar-se dos meios necessários que atendam os resultados esperados. Neste 

caso, objetiva-se melhorar, a longo prazo, o funcionamento de órgãos estatais que atuam de 

forma negligente, ocasionando violações de direitos fundamentais (DANTAS, 2019). Para 

Dantas (2019), uma das desvantagens desse modelo é a exigência de um grande envolvimento 

dos tribunais na implantação das decisões, fato que consome bastante tempo, recurso escasso 

para as Cortes. Essa característica se deve ao fato de que as profundas mudanças almejadas e 

a complexidade dos processos podem durar mais tempo que o esperado. Do mesmo modo, 

conforme Dantas (2019), um maior envolvimento justificar-se-ia em virtude da necessidade 

de participar e rever as regras e objetivos estabelecidos, ao passo que o menor envolvimento 

decorreria da participação ativa de outros atores no processo, participação esta que aliviaria o 

                                                 
9
 Roberto Mangabeira Unger nasceu no Rio de Janeiro, leciona na Harvard Law School e é ativista político no 

Brasil. Sua obra propõe alternativas possíveis ao marxismo e ao próprio liberalismo (UNGER, 2019). 

 
10

 Existem dois autores que escreveram uma obra relevante sobre as tendências do experimentalismo em sede 

das ações estruturais, sendo eles: Charles F. Sabel e William H. Simon. O texto intitulado “Destabilization 

rigths: how public law litigation suceeds” utiliza conceitos de Mangabeira Unger, e trata questões como reforma 

e abertura de instituições públicas, falhas crônicas no cumprimento de obrigações legais e responsabilização 
política (SABEL; SIMON, 2004).  
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ônus do Judiciário, uma vez que este colaboradores também atuariam na definição de regras a 

serem cumpridas. Como consequência, é possível também que haja um alto custo político 

para as Cortes.  

No rol das críticas que pesam acerca do experimentalismo democrático, segundo Dantas 

(2019), estaria o fato de que, ao idealizar o processo de ampla participação e negociação, este 

modelo estaria desprezando o aspecto de que as partes não possuem igualdade de condições 

durante a negociação, não havendo proposta de equilíbrio para esse tipo de desigualdade. 

Em síntese, no geral o experimentalismo democrático trabalha com decisões de forma 

aberta e flexível, privilegiando a deliberação e a capacidade de negociar, favorecendo o 

consenso e a construção de soluções de forma dialógica.  

 

3.3. Técnicas de implementação em ações estruturais 

 

As sentenças estruturais contêm determinações que precisam ser levadas a efeito. 

Assim, consoante Dantas (2019), denominamos técnicas de implementação os mecanismos 

utilizados para dar efetividade aos comandos decisórios, os quais por sua vez, acham-se 

associados a algum dos modelos de implementação das demandas em sede de decisões 

estruturais. Alguns exemplos de técnicas de implementação a serem elencados são: ordens 

judiciais coercitivas e sanções, acordos e planos de implementação, definição de parâmetros e 

indicadores, audiências públicas, nomeação de terceiros auxiliares, ajuizamentos de novas 

ações e prescrição de medidas alternativas. 

Ordens coercitivas são um instrumento que pode surgir em face do fracasso de outras 

medidas implementadas com base em negociação e acordo entre as partes. É um instrumento 

que se mostra mais efetivo quando o Judiciário detém todas as informações necessárias para 

decretar ordens executivas claras, objetivas e mais específicas (DANTAS, 2019).  

Os acordos judiciais ou extrajudiciais e planos de implementação são técnicas que 

objetivam implantar medidas para otimizar a atuação de uma das partes e assegurar os direitos 

da outra parte (DANTAS, 2019). Do ponto de vista da realização de acordos, trata-se de uma 

medida a ser sempre estimulada pelo Poder Judiciário, pelos inúmeros benefícios que 

apresenta. Ao construir um acordo as partes sentem-se, em regra, mais satisfeitas com a 

decisão que é construída por elas mesmas. Por outro lado, além do simples fato de estimular o 

diálogo e a busca pelo entendimento e pela conciliação no âmbito do conflito, o Judiciário se 

desobriga do ônus de decidir de forma unilateral uma questão cuja importância é considerável 
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para as partes envolvidas. Já a implementação de planos, conforme Dantas (2019), possibilita 

a efetivação de um cronograma ou planejamento realista de implementação com suas 

vantagens e desvantagens. Essas técnicas ainda são úteis por possibilitarem um debate entre 

os participantes e o estabelecimento de uma agenda de discussões clara, capaz de produzir 

resultados previsíveis, fato que aumenta a segurança entre as partes.  

A definição de parâmetros claros e indicadores aptos a demonstrar o nível de fruição e 

direitos, segundo Dantas (2019), possibilita um maior norteamento acerca das reformulações a 

serem realizadas indicando o que foi feito e aquilo que ainda é necessário. Tais parâmetros 

reduzem a discricionariedade administrativa na escolha dos meios e metas a serem atingidas, 

ensejando um controle judicial mais robusto e auxiliando, com isso, no processo de tomada de 

decisões e na reestruturação das políticas públicas.  

As audiências públicas, no âmbito de demandas estruturais, possuem a mesma função 

própria das audiências públicas feitas em outros momentos. Trata-se de um ambiente de 

interlocução com os interessados sobre matéria de relevância para um grupo ou segmento. 

Para Dantas (2019, p. 162), elas são “instrumentos que viabilizam a participação da sociedade 

nas discussões de matérias que envolvem políticas públicas e direitos fundamentais”.   

Durante a implementação de suas decisões, podem os Tribunais designar terceiros que 

não integrem a lide, com vistas a apresentação de propostas de implementação que envolvam 

conhecimentos técnicos para acompanhamento de medidas executivas ou para resolução de 

divergências no âmbito do processo (DANTAS, 2019). Cabe a estes especialistas auxiliar a 

Corte e o poder público na definição de medidas executivas e na implementação de tais 

ordens, assumindo as funções dos agentes públicos demandados apenas nos casos mais graves 

de bloqueio institucional pleno. Segundo Dantas (2019), a designação de terceiros auxiliares é 

um eficiente instrumento de apoio ao Judiciário, pois permite a delegação de algumas 

atividades, favorece o ganho de tempo e o aumento da capacidade institucional da Justiça, 

além de manter a independência e objetividade na atuação do Judiciário nas ações estruturais. 

A interposição de novas ações com base em decisões estruturais já proferidas é uma 

técnica eficiente para proteção de direitos fundamentais discutidos no âmbito do processo. O 

efeito do julgamento destas novas ações pode retornar como resultado a imposição de novas 

medidas destinadas ao cumprimento da decisão ou a obtenção de indenizações pelas violações 

dos direitos oriundos do não cumprimento das ordens de determinações da ação principal. 

Ademais, há de se considerar a hipótese de se obter soluções para outras falhas que não foram 

analisadas nas ações anteriores. Com relação à possibilidade de pagamento de indenizações, 
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deve ser levada em conta a pressão que uma sentença desta natureza representa para os 

agentes públicos, os quais podem sentir-se estimulados a superar a inércia em que se 

encontram e adotar medidas de reparação. Esse efeito é ainda maior quando o agente público 

sustenta sua defesa com base na ausência de recursos orçamentários e na tese da reserva do 

possível, como obstáculos à concretização de direitos fundamentais (DANTAS, 2019).  

Por último, destaca-se que a apresentação de medidas alternativas, para casos onde haja 

resistência do poder público ao cumprimento de ordens estruturais, é uma estratégia muito 

eficiente. Em regra, em face de eventual descumprimento de ordens emitidas pelo Judiciário, 

impõe-se o pagamento de multas ou ameaça de prisão, os quais tem mais efeito de 

instrumento de pressão e ameaça do que de concretização de direitos, propriamente. A adoção 

de medidas alternativas mais criativas, capazes de gerarem resultados semelhantes às ordens 

iniciais, podem trazer como benefícios a ampliação do nível de proteção de direitos e um 

menor custo financeiro em algumas hipóteses (DANTAS, 2019). 

É certo que não existem técnicas de implementação de ordens de decisão em ações 

estruturais ideais ou mais acertadas. Entretanto, o certo é que existem opções que se ajustadas 

corretamente podem produzir um melhor aproveitamento e resultado, caso a caso. Soluções 

que busquem a via dialogal e negociada tendem a obter maior aceitação e efetividade em sede 

de cumprimento, o que não impõe acreditar também que sejam de tudo seguras. Medidas 

alternativas oferecem uma outra via opcional para o alcance da proteção de direitos, realidade 

que, a depender das condições, pode interessar inclusive a parte condenada. Isto posto, há que 

se considerar o caso concreto, os limites para cumprimento da sentença e os recursos 

disponíveis, dentre outras questões limitantes.  
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4  O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 

 

4.1. A Constituição da Colômbia de 1991 e o seu processo constitucional  

 

As raízes do processo constitucional colombiano remontam às influências do contexto 

histórico de formação daquele país, libertado em 1818, durante a batalha de Boyacá, por 

Simon Bolívar
1
, um militar e político venezuelano. 

Foi no ano de 1819, no Congresso de Angostura, que a Colômbia se tornou uma 

república, sendo que em meados de 1831 os 12 departamentos colombianos teriam se 

separado criando uma federação, na qual três deles originaram o Equador, cinco a Nova 

Granada e quatro a Venezuela (CUNHA, 2007). 

Nascido em 1783, em Caracas na Venezuela, no seio da elite criolla
2
, no momento 

cronológico em que a Inglaterra admitia a independência dos Estados Unidos da América, 

Bolívar distinguiu-se dos principais vultos da história relacionados aos processos de 

independência das Américas. Sua inclinação abolicionista e suas pretensões republicanas 

conduziram-no a uma verdadeira cruzada pela independência de diversos territórios do 

continente americano, os quais tornaram-se, mais tarde, a Colômbia, o Equador, o Peru e a 

Bolívia, nações libertas da exploração espanhola.  

Bolívar consagrou-se como um notável missivista
3
, porquanto escreveu várias cartas em 

que, ao mesmo tempo em que retratavam suas ideias, demonstravam também o caráter 

visionário alcançado por uma inquieta mente do século XVIII, bem como sua própria 

consciência acerca de seu papel na história política da América Latina. Foi nesta atmosfera de 

anseios por direitos, autonomia e liberdade em que nasceu a moderna constituição da 

Colômbia.  

                                                 
1
Simón José Antônio de la Santíssima Trinidad Bolivar y Palacios Ponte-Andrade y Blanco nasció em Caracas, 

Venezuela el 24 de julio de 1783 y fallecció em laciudad de Santa Marta, Colombiaen esse entoces República de 

Nueva Granada um 17 de diciembre de 1830. Um militar, masón y político que contribuyo a al Independencia de 

países como: Venezuela, Colombia, Bolivar, Ecuador, Perú y Panamá (VALDERRAMA, 2014). 

 
2
 Os criollos eram brancos filhos de espanhóis nascidos no continente americano. (BETHELL; CESCATO, 

2004.) 

 
3
 O epistolário de Simón Bolívar conta com 2.815 cartas, escritas entre os anos de 1799 e 1830. A coletânea 

utilizada na investigação foi organizada por Vicente Lecuna, o mesmo que cuidaria da restauração da Casa Natal 

do Libertador na Venezuela e que se tornaria o guardião da documentação e da memória do Libertador. Teve-se 

acesso à segunda edição das Cartas del Libertador, publicada em sete tomos, entre os anos de 1964 e 1969. 
Notas de rodapé de Fredrigo (2009). 
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Fruto de uma intensa participação política que envolveu febris discussões, seu primeiro 

artigo traz a previsão expressa de que o país é um Estado Social de Direito, estruturado de 

forma unitária, com descentralização e democracia (CUNHA, 2007). Com um texto de matriz 

pluralista, a carta política colombiana reconheceu minorias até então relegadas ao 

esquecimento, incluindo direitos coletivos importantes para uma perspectiva republicana 

(LOURENÇO, 2016). 

O texto atual da Constituição da Colômbia
4
 encontra-se estruturado em um preâmbulo, 

13 títulos, 380 artigos e mais 67 outros artigos componentes do ato de disposições transitórias, 

tendo como traço distintivo um certo grau de distanciamento da tradição constitucionalista 

ocidental. Essa característica marcante, posteriormente, iria influenciar também, de forma 

decisiva, as cartas políticas da Venezuela de 1999, do Equador de 1998 e de 2008 e da Bolívia 

de 2009, lançando os fundamentos de um constitucionalismo com matizes próprias na 

América Latina, consoante Nogueira-Fernandez e Criado de Diego (2011). Neste sentido, é o 

texto colombiano de 1991 uma espécie de catalizador de uma reação que deu início a uma 

nova categoria de constitucionalismo no mundo, o chamado "novo constitucionalismo latino-

americano".  

A ampla transformação normativa ocorrida na Colômbia, implicou em grandes desafios 

políticos e jurídicos, reinventando uma nova ordem jurídica no seio da nação colombiana, a 

qual se deve, em parte, às próprias características e propósitos da novel Constituição. Senão 

vejamos: 

 

La estructura normativa de la Carta Política de 1991 es más rica y compleja 

que la contenida em la Constitución de 1886, y es reflejo y traducción de las 

modernas tendências del derecho constitucional em lo que hace a la 

adopción de técnicas específicas de redacción de las disposiciones 

constitucionales sustanciales y a la incorporación más o menos pacífica de 

                                                 
4
 A história colombiana assemelha-se, de forma geral, ao contexto dos demais países latino-americanos, mas 

possui aspectos únicos, derivados da violência e do conflito armado que permeiam a história do país. Desde a 

guerra de independência, que se arrastou por 14 anos, o país viveu oito guerras civis gerais no século XIX, 14 

guerras civis locais, duas guerras internacionais com o Equador e três golpes de Estado. No ano de 1948, o 

assassinato do candidato à presidência pelo Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, desencadeou um período de 

violência sem precedentes, conhecido como “La violencia”. Muito obstante a ditadura militar tenha sido breve 

no país (1953-1958), tendo sido suplantada por um acordo entre liberais e conservadores pela alternância de 

poder, a chamada Frente Nacional, que garantiu o revezamento entre os dois partidos na cadeira presidencial e o 

loteamento da burocracia, inclusive das Cortes. Homologada por um referendo, a Frente permaneceu até 1974 e 

interditou o avanço de outras forças políticas, tendo como consequência o surgimento de grupos guerrilheiros, 

como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e o Exército de Libertação Nacional (ELN). 

Nos anos 80, a violência e as tentativas de paz passaram a conviver com a escalada do narcotráfico e dos grupos 
paramilitares. Nota de rodapé disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br>. Acesso em: 18/04/2019. 
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contenidos jurídicos relativamente nuevo sem nuestro medio, como es el 

caso de losd erechos y de los instrumentos judiciales de protección 

(GUTIÉRREZ, 2008). 

 

O movimento concomitante que uniu o pensamento neoconstitucionalista e a abertura 

aos direitos humanos ocorridos em outras nações também teve lugar na Constituição de 1991. 

A Carta Política Colombiana de 1991 não foi forjada através de uma esplendorosa revolução, 

mas surgiu como um esforço para celebrar um pacto de ampliação democrática capaz de 

enfrentar a violência e a corrupção política que assolaram o país ao longo dos anos. Nesse 

sentido, forças políticas e sociais que, naturalmente, encontravam-se alijadas da política 

eleitoral da Colômbia, tais como representações de grupos guerrilheiros desmobilizados, 

indígenas e minorias religiosas foram contempladas no decorrer da edição do novo texto. 

Contudo, tais forças políticas responsáveis pela edição da nova carta sofreram um processo de 

enfraquecimento político, sobressaindo nessa atmosfera, o papel da Corte Constitucional 

Colombiana. Com uma postura de defesa dos direitos humanos, a corte liderou a execução do 

projeto constituinte original, dando ênfase a valores como liberdade e justiça social, fato que 

lhe rendeu projeção e reconhecimento perante alguns seguimentos sociais. É certo que o 

Tribunal passou a sofrer duras críticas por parte de setores advindos da ala empresarial e 

governistas, os quais sempre viram a jurisprudência da Corte como inocente e populista. Tais 

críticas buscaram instituir reformas para, inclusive, extinguir a Corte, ou, no mínimo, limitar o 

alcance de sua atuação (YEPES, 2007).  

Ao contrário do que aventaram as críticas, a nova Constituição colombiana, elaborada 

pela Assembleia Constituinte, nasceu em conformidade com os anseios e necessidades da 

Colômbia. Buscando delinear um projeto de nação que se permitisse ser democrática, 

participativa e plural em toda a sua diversidade, a Carta foi um esforço para atender aos 

clamores da heterogênea sociedade colombiana. Nessa esteira, a inclusão do núcleo temático 

direitos fundamentais tornou-se figura central, único meio capaz de viabilizar a igualdade 

entre todos e a harmonização num ambiente de violência política generalizada. Corrobora 

com essa informação o artigo 7º da referida carta que instaura uma nação cuja diversidade 

existente é étnica e, sobretudo, cultural (COLÔMBIA, 1991). Segundo Campos (2016), no 

fim da década de 80, vários países da América Latina vivenciaram profundas reformas 

constitucionais com vistas a revigorar a democracia. Tal fato ocorreu sobretudo através de 

suas Constituições que contemplaram de forma mais incisiva um extenso rol de direitos 
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fundamentais e sociais, sendo a Colômbia maior protagonista neste processo (CAMPOS, 

2016). 

Para Campos (2016), a Carta colombiana de 1991 surgiu com uma expressiva vocação 

normativa, apresentando uma significativa relação de direitos fundamentais através dos 

artigos de 11 a 41, com ênfase em direitos sociais expressos nos artigos de 42 a 77. A lei 

maior também instituiu a Corte Constitucional com a missão de “guarda da integridade e 

supremacia da Constituição, conforme artigo 241, e estabeleceu o controle misto de 

constitucionalidade das leis, onde o controle abstrato é realizado por meio das acciones 

públicas
5
 e o controle concreto em sede de revisão das decisões judiciais é feito através das 

acciones de tutela (CAMPOS, 2016).
6
 

Conforme Cunha (2007), a Constituição colombiana de 1991 apresenta alguma 

influência da Constituição Brasileira de 1988, sendo-lhe, contudo, superior tecnicamente em 

alguns aspectos. Segundo o autor, apesar daquele país vivenciar a luta contra diversas facções 

guerrilheiras, cuja atividade seria o tráfico de drogas, nunca houve comprometimento 

ideológico pela convivência com o crime, nem tampouco aquela carta política teria sofrido 

tantas emendas constitucionais, como ocorre com a maioria das Constituições excessivamente 

analíticas. Ainda, consoante Cunha (2007), em sua parte dogmática, a Constituição 

Colombiana especifica os direitos básicos de primeira, segunda e terceira gerações, 

fortalecendo os deveres e obrigações do cidadão, ressaltando que o exercício de direitos se 

vincula a existência de responsabilidades, estabelecendo uma “democracia dever”. Também 

estabelece institutos com a revogação de mandatos (recall), faz do Ministério Público órgão 

específico de controle, estabelece que Deputados e Senadores têm mandado de quatro anos e 

consigna, expressamente, que a equidade é um recurso auxiliar da atividade judiciária. A 

Carta Política colombiana, segundo o autor, estabelece ainda que a Corte Constitucional 

Colombiana é a Suprema Corte de Justiça, com magistrados cujos mandatos duram o 

equivalente a oito anos, inexistindo a figura da recondução. O artigo 241 assevera que cabe ao 

                                                 
5
 Ações públicas são ações que possibilitam a qualquer cidadão questionar perante a Corte uma regra que 

infringir a regra fundamental, conforme o Art. 241 da Constituição da Colômbia de 1991 (COLÔMBIA, 1991a). 

 
6
 Ação de tutela é uma ação prevista no Art. 86 da Constituição da Colômbia de 1991. Trata-se de um 

instrumento constitucional que possui duas finalidades: proteção de garantias fundamentais do cidadão e 

proteção da Constituição, para que seus princípios não sejam violados. No primeiro caso, assemelha-se ao 
mandado de segurança, existente no Brasil, no segundo, pode ser comparada a reclamação constitucional.  
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referido órgão a guarda da integridade e da supremacia da Constituição.
7
 Em síntese, a 

Constituição colombiana de 1991 representou um grande avanço social para o país, uma 

importante oportunidade de transformação para uma nação cuja diversidade cultural sempre 

foi um traço marcante de sua história. 

 

4.2. A Assembleia nacional constituinte e o controle de constitucionalidade colombiano 

 

O ano de 1910 foi prenhe de significativas mudanças para a história constitucional 

colombiana, porquanto algumas alterações legislativas causaram intensos debates e 

questionamentos no seio dos juristas da época.  

Na esteira das transformações constitucionais vivenciadas pela Colômbia, Mesa (1998) 

esclarece que foi nesse período que se empreendeu uma profunda reforma na Constituição de 

1886, abolindo quase que em sua totalidade o controle jurisdicional sobre leis naquele país, 

fato ocorrido por força das disposições do artigo 6º da Lei 153, de 1887. Nesse sentido, para o 

autor “Con esta norma se consagraba una especie de ‘primacía legislativa’, que eliminaba 

todo control jurisdiccional sobre las leyes” (MESA, 1998, p. 601). Dessa forma, naquela 

época, restou apenas o artigo 90 da Constituição de 1886, cujo teor autorizava o Supremo 

Tribunal de Justiça o poder de decidir sobre eventual inconstitucionalidade de uma norma. 

Contudo, explica Mesa (1998), essa aberração jurídica foi, posteriormente, corrigida pelos 

constituintes de 1910, os quais passaram a atribuir diretamente ao Supremo Tribunal de 

Justiça o papel de “la guarda de la integridade de la Constitución” (MESA, 1998, p. 602). 

Destarte, o papel de resolutor de controvérsias que envolvessem a Constituição e leis 

ordinárias caberia, a rigor, a mais alta instância do Poder Judiciário Colombiano. Ortiz (1998) 

enfatiza que nessa intervenção em que foram modificadas algumas disposições 

constitucionais, a nova Carta Política recebendo a influência do mais avançado pensamento 

constitucional de prestação de justiça, na contemporaneidade, foi capaz de romper com 

esquemas tradicionais, no âmbito da organização e competência do Poder Judiciário, 

incorporando novos instrumentos de acesso à justiça e entregando a sociedade colombiana um 

texto mais apto a satisfação das necessidades da coletividade daquela nação. No contexto 

dessas transformações, Mesa (1998) preconiza que o constituinte de 1910 inovou ainda mais 

ao consagrar uma espécie de ação pública de inconstitucionalidade, pela qual o Supremo 

                                                 
7
 Artículo 241 de la Constitución Política de Colombia - A la Corte Constitucional se le confia la guarda de 

laintegridad y supremacía de la Constitución, em los estrictos y precisos términos de este artículo (COLÔMBIA, 
1991b). 
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Tribunal de Justiça passou a julgar a exequibilidade de atos legislativos considerados 

inconstitucionais pelo governo, bem como o mesmo se daria em todos as leis e decretos 

acusados de inconstitucionalidade pelo cidadão comum. Desse modo, qualquer cidadão 

passou a ter direito de se dirigir a instância máxima do Poder Judiciário para arguir a 

inconstitucionalidade de leis ou decretos, popularizando-se, assim, o controle de 

constitucionalidade. Posteriormente, outras constituições latino-americanas passariam a 

incorporar tais avanços. Desse modo, nesse período, inicia-se um processo de democratização 

e ampliação da garantia de acesso à justiça para o cidadão colombiano, para o qual é 

oportunizada uma participação mais efetiva a partir da possibilidade de inserção no rol de 

legitimados para exercício do controle de constitucionalidade. Ao sistema de controle de 

constitucionalidade, segundo Mesa (1998), também foi incorporada à “exceção de 

inconstitucionalidade”, um corolário lógico, nos moldes do modelo americano, sendo 

estabelecido no artigo 40 da reforma, que em eventuais incompatibilidades entre a 

Constituição e as leis ordinárias, devem prevalecer as disposições constitucionais.  

Em 1945, uma terceira reforma constitucional tornou o Conselho de Estado um 

Supremo Tribunal de litígios administrativos. Conforme Mesa (1998), esse tribunal passou a 

manifestar-se sobre acusações de inconstitucionalidade de decretos do governo, com exceção 

daqueles mediante autorização do Congresso, destinados a celebrar contratos, negociar 

empréstimos, transferência de ativos nacionais e exercício de outras funções na órbita 

constitucional. Tem-se assim uma ampliação do controle de constitucionalidade, uma vez que 

a jurisdição administrativa contenciosa passa a exercer tal atribuição. Para Mesa (1988), 

objetivando aprimorar ainda mais a jurisdição constitucional colombiana, cria-se a Câmara 

Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça, que passa a ser composta de especialistas em 

Direito Público, nos termos do artigo 214 da Carta Política.  

Posteriormente, em 05 de julho de 1991, estabeleceu-se a primeira Assembleia Nacional 

Constituinte da Colômbia. De origem popular e democrática, a Assembleia Nacional 

Constituinte Colombiana teve como missão criar e fundar uma Constituição plural e 

representativa, integrada por pessoas de diferentes ideologias, crenças religiosas e culturas. 

Todo esse processo foi fruto de um grande debate democrático que se estendeu ao longo de 

vários meses. A Assembleia Nacional Constituinte Colombiana foi o cenário ideal onde foi 

possível consignar em texto os valores máximos idealizados para o país, como a participação 

e a ampla representatividade popular (COLÔMBIA, 1991a).  
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Ao se analisar a Constituição de 1991, observa-se a presença de elementos substanciais, 

orgânicos e processuais que integram um novo direito constitucional colombiano, conforme 

Ortiz (1998). A exemplo, o princípio do acesso à justiça é alçado à categoria de direito 

constitucional fundamental. Corroborando essa ideia, ganha força e vigor, cada vez mais, o 

argumento acerca da necessidade de existência de um guardião da integridade e da 

supremacia da Constituição, conforme Mesa (1998). Os debates e votações em torno da 

criação da Corte Constitucional Colombiana arrastaram-se em várias seções, em um intenso 

ciclo de debates e votações. As propostas de reforma constitucional apresentadas foram 

evoluindo para a necessidade de instalação de uma Corte Constitucional
8
. Mesa (1998) 

esclarece que através de decisão aprovada pelo Plenário da Assembleia, cria-se, finalmente, o 

Tribunal Constitucional Colombiano, conforme disposição do Capítulo IV (Jurisdição 

Constitucional), do Título VIII (Do Poder Judiciário), nos artigos 239 a 245. Para o autor, 

enquanto o legislador constitucional anterior faz menção à matéria em apenas quatro breves 

artigos, sendo que destes apenas três referenciavam especificamente o assunto, a novel 

Constituição de 1991 consagrou, integralmente, em sete artigos a Corte Constitucional e tudo 

que se relaciona à sua jurisdição no território colombiano. Em apertada síntese, tem-se o 

artigo 239 da Constituição Colombiana de 1991 que se refere à integração do Tribunal, seu 

sistema eleitoral, período e não reeleição. O artigo 240 esclarece sobre a questão da 

incapacidade para concorrer a eleição de magistrado do Tribunal Constitucional. O artigo 241 

atenta para as funções daquele Tribunal Constitucional. O artigo 242 trata das disposições 

gerais que normatizam os processos apresentados naquela Corte. O artigo 243 trata do caráter 

de coisa julgada constitucional inerente aos julgamentos daquele órgão. O artigo 244 narra 

como deve ser a comunicação entre o Tribunal e o Presidente da República ou ao Congresso, 

em sede de qualquer processo que vise analisar a constitucionalidade das normas ditadas por 

eles. E, por fim, o artigo 245 menciona as situações de impedimento de magistrados do 

Tribunal no curso do período de exercício de suas funções, bem como no ano seguinte após a 

aposentadoria, para ocupar cargos conferidos pelo governo. Mesa (1998) conclui que poucas 

instituições lidaram com uma organização tão detalhada pelo constituinte, demonstrando que 

                                                 
8
É oportuno mencionar que em 1929, na Austrália, pela primeira vez se estabeleceu um tribunal constitucional 

por iniciativa do jurista Hans Kelsen, onde o controle “concentrado” foi implementado, em oposição ao controle 

americano "difuso". Mais tarde, esse sistema estendeu-se a outros países, tais como: Itália (1948), Alemanha 

(1949); Chipre (1960), Turquia e Iugoslávia (1963). Posteriormente, o sistema foi recepcionado por outros países 

europeus, como: Espanha, Portugal, Romênia e Rússia. Muitos países latino-americanos adotaram também esse 

sistema nos últimos anos, a exemplo: Chile (Tribunal Constitucional), Guatemala (Tribunal Constitucional), 

Equador (Tribunal de Garantias Constitucionais), Peru (Tribunal Constitucional de Garantias) e Costa Rica 

(Tribunal Constitucional). Em outros países da América Latina, como Bolívia, Honduras, México, Uruguai e 
Venezuela, tem-se uma jurisdição constitucional à frente dos tribunais não constitucionais. 
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este agiu movido pela intenção de que a nobre função daquele Tribunal fosse determinada 

pela própria Constituição e não por legislação infraconstitucional.  

Ao fim, em fevereiro de 1992, a Corte Constitucional da Colômbia, abriu suas portas 

aos seus nacionais. Atualmente a sala plena da Corte Constitucional Colombiana é integrada 

por nove magistrados, os quais exercem suas funções por um mandato de oito anos. O 

processo eleitoral está a cargo do Senado da República. Os magistrados se reúnem na sala 

plena para decidir sobre eventuais violações às normas constitucionais, realizando o controle 

constitucional. Em suas decisões, a Corte Constitucional Colombiana tem abordado temas 

transversais para o país, proferindo sentenças estruturais para solução de problemas. Os 

avanços em matéria de proteção de direitos individuais, sociais, econômicos e políticos foram 

notáveis. As primeiras sentenças demonstraram a tendência da Corte a uma percepção acerca 

da necessidade de ampliar os mecanismos de proteção dos direitos fundamentais, como o livre 

desenvolvimento da personalidade, da igualdade e da não discriminação de raças, condição 

econômica e orientação sexual
9
. Essa disposição apresentada pela Corte, com a Constituição 

de 1991, de organizar e gerir um completo sistema de proteção de direitos fundamentais, 

capaz de incluir todas as categorias sociais e grupos de interesse
10

 foi demonstrada pela 

criação de institutos que ampliaram a participação popular, mormente no controle de 

constitucionalidade das leis e atos normativos diversos, consoante, será mencionado a seguir. 

Anteriormente à criação da Corte Constitucional, através da Assembleia Constituinte de 1991, 

já se verificava na Colômbia uma longa tradição de controle judicial de constitucionalidade, 

sendo que desde 1910, a Corte Suprema já declarava inconstitucionalidade de leis. Assim, 

durante quase oito décadas, a Corte proferiu decisões controversas, mas que ao final foram 

admitidas pelas forças políticas. Quando a Corte Constitucional iniciou seus trabalhos em 

1992, a cultura jurídica e política colombiana já estava habituada a lidar com procedimentos 

de revisão judicial, sendo que não mais soava como estranho o fato de que aquele tribunal 

tivesse como atribuição anular leis aprovadas pelo Congresso (YEPES, 2007). 

Na Colômbia, o Controle de Constitucionalidade das leis é considerado por parcela da 

doutrina pátria como um controle difuso funcional, porquanto é exercido por juízes de 

                                                 
9
 Disponível em: <www.corteconstitucional.gov.co>. Acesso em: 02/05/2018. 

 
10

 Grupos de interesse são indivíduos que possuem uma mesma noção ou entendimento sobre determinado 

assunto, estando unidas pela busca de propósitos comuns. Os grupos de interesse não chegam a tentar influenciar 

autoridades, quando isso ocorre está-se diante de grupos de pressão. “Os grupos de interesse podem existir 

organizados e ativos sem, contudo, exercerem a pressão política. São potencialmente grupos de pressão e 
constituem o gênero do qual os grupos vêm a ser espécie” (BONAVIDES, 2006).  
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diferentes tipos. Malgrado o Controle de Constitucionalidade tenha sido estabelecido pela 

primeira vez na Constituição de 1886, cuja jurisdição fora atribuída ao Suprema Tribunal de 

Justiça, o controle difuso veio a ser consagrado somente em 1887, por foça do artigo 5 da Lei 

nº 57 de 1887. Quase que, simultaneamente, a Lei nº 153 no mesmo ano, através do artigo 6, 

suprimiu essa possibilidade. Contudo, a Jurisdição Constitucional adquiriu força através da 

Lei nº 03 de 1910, onde passou-se a estabelecer o caráter misto do controle da 

constitucionalidade, consagrando no texto dos artigos 40 e 41 a ação popular da 

inconstitucionalidade, concomitantemente, ao controle difuso da constitucionalidade das leis 

(FERRER, 2008). 

Embora o Constituinte de 1991, ao fazer nascer um Tribunal Constitucional, tenha 

fortalecido de forma evidente a dimensão concentrada do Controle, a mesma Carta Política foi 

capaz de mesclar elementos do controle difuso e do controle concentrado, os quais tornaram 

possível a concepção de um controle de natureza mista. 

 

4.3. Estrutura do Poder Judiciário Colombiano 

 

O sistema jurídico colombiano segue a trilha da matriz continental europeia da Civil 

Law. Fase investigatória, ação penal e atuação do Ministério Público também são algumas 

similaridades com o ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 116 da Constituição 

colombiana de 1991, bem como o artigo 112 da Lei Estatutária da Administração da Justiça 

estabelecem os órgãos componentes da Justiça (BRASIL, 2019b). O Poder Judiciário da 

Colômbia possui uma estrutura de pirâmide, tal qual o Poder Judiciário brasileiro. Organizado 

em 1ª instância, 2ª instância e tribunais superiores, a grande diferença está, exatamente, no 

âmbito da última instância.  

Na Colômbia, existem, atualmente, não menos que cinco tribunais superiores, as 

chamadas Altas Cortes. Essas casas subdividem-se em: Conselho Superior da Judicatura, 

Corte Suprema de Justiça, Conselho de Estado, Corte Constitucional e, ainda, o recém-criado 

Tribunal Especial para a Paz, instituído em 2016. 

O Conselho Superior da Judicatura é o órgão de controle do Poder Judiciário 

colombiano, cujas atribuições são semelhantes às do Conselho Nacional de Justiça brasileiro 

(CNJ). De acordo com a atual Constituição, este Conselho divide-se em duas salas: a 

administrativa e a jurisdicional disciplinar. A primeira é composta por seis magistrados eleitos 

para um mandato de oito anos, sendo dois pela Suprema Corte, um pelo Tribunal 
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Constitucional e três pelo Conselho de Estado. A segunda sala é formada por seis 

magistrados, eleitos também para um período de oito anos pelo Congresso Nacional. Algumas 

das atribuições do Conselho Superior da Judicatura são: elaboração de listas para escolha de 

magistrados da Suprema Corte e do Conselho de Estado, administração da carreira judicial 

com poderes correcionais e disciplinares sobre todos os servidores do Judiciário, incluindo-se 

advogados em atividade, apresentação de projetos de lei sobre questões disciplinares da 

administração da Justiça, baixar regulamentos para o eficaz funcionamento da Justiça, dentre 

outras (SAMPAIO, 2007). 

A Corte Suprema de Justiça é o mais alto tribunal de jurisdição comum da Colômbia, 

sendo composto por vinte e três magistrados. Durante muitos anos, este tribunal foi 

encarregado do exercício do controle constitucional das leis, adiante confiado ao Tribunal 

Constitucional. Atualmente, o Supremo Tribunal é responsável por alguns recursos, em 

determinadas situações específicas, envolvendo partes específicas. Seus magistrados são 

eleitos por períodos de oito anos e, apesar da existência da carreira judicial, os seus membros 

são eleitos através do sistema de cooptação (GUEVARA, 2011).  

O Conselho de Estado Colombiano é o órgão máximo da jurisdição contenciosa 

administrativa, sendo composto por magistrados e conselheiros, os quais ocupam as seguintes 

repartições: sala plena, sala de contencioso administrativo e a sala de governo e serviço civil. 

Na sala plena, vinte e sete juízes exercem as atividades relativas às funções jurisdicionais, 

enquanto quatro outros atuam em funções consultivas, como elaboração de anteprojetos de 

lei. O contencioso administrativo é dividido em cinco áreas: laboral, tributária, 

responsabilidade civil, previdência social e competência residual. O Conselho de Estado 

Colombiano atua ainda como órgão consultivo do governo em assuntos de administração, 

solucionando conflitos de competência, participando da propositura de projetos de reforma da 

Constituição e de leis, cabendo ao órgão ainda, a assessoria do governo em assuntos 

diplomáticos, dentre outras atribuições (COLÔMBIA, 1991c). 

A Corte Constitucional Colombiana
11

 ou Tribunal Constitucional Colombiano é um 

órgão do Poder Judiciário que foi criado pela atual Constituição do país, em vigor desde 7 de 

                                                 
11

 A Corte Constitucional Colombiana, situada na capital da nação em Bogotá, é composta por nove juízes. O 

processo de investidura passa pela nomeação feita pelo Senado, mediante lista tríplice, apresentada pelo 

Presidente da República, pela Corte Suprema e pelo Conselho de Estado. Cada órgão indica três membros, o 

número de juízes é fixado por norma infraconstitucional. O mandato é de oito anos, não renováveis. São 

requisitos para o cargo: ser colombiano nato em pleno exercício de seus direitos, ser advogado, não ter sido 

condenado por sentença judicial a pena privativa de liberdade (salvo por crimes culposos), ter exercido por pelo 

menos dez anos cargo no Poder Judiciário, Ministério Público, advocacia ou cátedra de ensino jurídico. São 

causas de impedimentos: ter exercido cargos de Ministro de Estado ou juiz da Suprema Corte de Justiça ou 
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julho de 1991, sua principal atribuição é a proteção da integridade e da supremacia da 

Constituição. O rol de atribuições da Corte Constitucional Colombiana encontra-se no artigo 

241 da Constituição, podendo-se destacar: decisões acerca de questionamentos sobre a 

constitucionalidade de leis e decretos do governo movidos por cidadãos, decisões sobre a 

constitucionalidade de pedidos de referendo ou de Assembleia Constituinte para reforma da 

Constituição, decisões que envolvam consultas populares e plebiscitos da ordem nacional, 

decisões sobre controle constitucional de decretos legislativos emitidos pelo Governo, 

decisões sobre as objeções à inconstitucionalidade formuladas pelo Governo em desfavor de 

projetos de lei e em projetos aprovados pelo Congresso, análise de justificativas de ausência 

de comparecimento às convocações feitas pelo Congresso nos termos do artigo 137 da 

Constituição, decisões sobre a exequibilidade de tratados internacionais assinados pelo Estado 

colombiano, bem como das leis que os aprovam, revisão de decisões judiciais relativas à ação 

de proteção de direitos constitucionais prevista no artigo 86 da referida Constituição, dentre 

outras. O Tribunal Constitucional Colombiano é composto por nove juízes, nomeados pelo 

Senado por períodos individuais de oito anos, designados pelo Presidente da República, pelo 

Supremo Tribunal de Justiça e pelo Conselho de Estado, nos termos do artigo 239 da 

Constituição e do artigo 44 da Lei n.º 270/1996, denominada Estatuto da Administração da 

Justiça. É o Tribunal Constitucional Colombiano o intérprete autorizado das regras 

jurisprudenciais no âmbito da Constituição colombiana (COLÔMBIA, 2018a). 

Instituída após a aprovação do Senado Colombiano, a Jurisdição Especial para a Paz 

(JEP) é uma instância criada no âmbito do acordo de paz celebrado entre o governo do país e 

as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). A estrutura pressupôs a instalação 

do Tribunal pela Paz, um tribunal especial, de competência temporária capaz de julgar os 

crimes cometidos em épocas de conflito interno na Colômbia. Ao Tribunal pela Paz estão 

sujeitos agentes estatais e ex-guerrilheiros praticantes de crimes durante o período em que a 

guerrilha urbana esteve ativa. Algumas discussões que exsurgem acerca do papel da 

Jurisdição Especial para a Paz, bem como de seu respectivo Tribunal, tocam ao aspecto 

jurídico da responsabilização de militares envolvidos em crimes ocorridos na vigência do 

                                                                                                                                                         
Conselho de Estado. Ao Governo é vedado oferecer qualquer espécie de cargo público aos juízes do Tribunal 

Constitucional durante o exercício da função e até um ano após sua saída. São competência da Suprema Corte 

Colombiana o controle concentrado e difuso de constitucionalidade (este último recursal, apenas quanto a 

direitos constitucionais) de leis, decretos com força de lei e atos legislativos de reforma da Constituição, 

julgamento da constitucionalidade da convocação de referendo ou Assembleia Constituinte para reforma da 

Constituição, de referendos e plebiscitos nacionais, controle de constitucionalidade dos decretos governamentais 

durante o estado de exceção, controle preventivo de constitucionalidade de projetos de lei e  decisão sobre a 
exequibilidade de tratados internacionais (COLÔMBIA, 2018a). 
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conflito armado colombiano, tais como: crimes de tortura, sequestro e desaparição forçada. A 

proposta do Tribunal também possibilita o julgamento de soldados da guerrilha que não estão 

enquadrados nas situações da lei de anistia para as FARC. Segundo esta lei, delitos menos 

graves não são punidos, mas aqueles considerados crimes de lesa-humanidade são julgados 

pelo referido Tribunal (CUNHA, 2017). A JEP tem por função administrar a justiça de 

transição e conhecer os crimes cometidos em sede do conflito armado, com vistas aos fatos 

ocorridos anteriormente a 1º de dezembro de 2016. Segundo consta, a existência da JEP não 

deve ir além do lapso temporal de vinte anos. Desse modo, integram o organograma estrutural 

da JEP: Órgão de governo, Presidência, Salas de justiça, Tribunal pela Paz, Unidade de 

investigação e acusação, Secretaria Executiva, Secretaria Judicial e Grupo de Análise de 

informação. Também são partes integrantes da JEP as chamadas Comissões e Comitês criados 

por força do Regulamento Geral da JEP (Acordo 001, de 09/03/2018), dentre os quais estão: a 

Comissão territorial e ambiental, a Comissão étnica, a Comissão de gênero e o Comitê de 

Ética (JEP, 2018).  

O Tribunal para a Paz é integrado por vinte magistrados e quatro amicus curiae. 

Terceiros autorizados a colaborar nos processos da Justiça Especial pela Paz, a função dos 

amicus curiae é ofertar informações hábeis a auxiliar na busca por solução para os casos 

confrontados pelo Tribunal. O Tribunal pela Paz subdivide-se nas seguintes seções: Seção de 

reconhecimento de verdade e responsabilidade por fatos e condutas; Seção de ausência para 

reconhecimento da verdade e responsabilidade por fatos e condutas; Seção de revisão de 

sentença e Seção de apelação. Ocasionalmente, o Tribunal para a Paz poderá instituir a Seção 

de estabilidade e eficiência, responsável pelo cumprimento da JEP quando estas atingirem o 

prazo limite de tempo (JEP, 2018).  

O Tribunal para a Paz pode declarar três tipos de sanções:  

a) Sanções próprias que são impostas àqueles que admitirem a verdade e a 

responsabilidade perante o JEP em relação a crimes graves cometidos;  

b) Sanções alternativas que são imputadas àqueles que reconhecem posteriormente a 

verdade e a responsabilidade, antes da emissão de uma sentença;  

c) Sanções comuns, direcionadas aos que não reconhecerem a responsabilidade e forem 

condenados pelo Tribunal (COLÔMBIA, 2019a).  

Para integrar o Tribunal para a Paz como magistrado, além de ser eleito, o candidato 

deve atender aos mesmos requisitos para a magistratura das Altas Cortes da Colômbia 

(Conselho Superior da Judicatura, Corte Constitucional, Suprema Corte, Conselho de Estado), 
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possuindo amplos conhecimentos em Direitos Humanos e resolução de conflitos 

(COLÔMBIA, 2019a). 

Em síntese, acerca da composição do Poder Judiciário colombiano tem-se a jurisdição 

ordinária que é composta pelos seguintes órgãos: Corte Suprema de Justiça, Tribunais 

Superiores de Direito Judicial e Juizados. A jurisdição do contencioso administrativo é 

formada pelo Conselho de Estado, Tribunais Administrativos e Juizados Administrativos. Já a 

jurisdição constitucional é integrada pela: Corte Constitucional e Conselho de Estado, assim 

como também pelos juízes e órgãos que exercem a jurisdição constitucional em caráter 

excepcional, em ocasiões em que devam ser proferidas decisões de tutela, ou seja, necessário 

decidir em ações ou recursos previstos em sede de direitos constitucionais. O Conselho 

Superior da Judicatura, por seu turno, é formado pela Sala Administrativa e pela Sala 

Jurisdicional Disciplinar, havendo a participação da Procuradoria Geral da República 

(BRASIL, 2019b). 

Com funções bem específicas, são ainda componentes do sistema judicial colombiano 

os seguintes segmentos (BRASIL, 2019b):  

a) O Presidente da República; 

b) O Procurador-Geral da República (Fiscal General de la Nación), o Procurador-

Adjunto (Vicefiscal) e o procuradores delegados (Fiscales Delegados) o quais 

exercerem funções jurisdicionais previstas em lei; 

c) O Procurador-Geral da República, ainda que não mais no exercício da função; 

d) Os juízes de paz, responsáveis por conhecer, em igualdade de condições, os 

conflitos individuais e comunitários, segundo os procedimentos estabelecidos 

em lei; 

e) As autoridades dos territórios indígenas previstas em lei, encarregadas de 

funções jurisdicionais especificamente no âmbito de seu território e consoante 

suas próprias normas e procedimentos, que não deverão entrar em rota de 

colisão com Constituição e as leis; 

f) Os tribunais e juízes militares que atuam, segundo as prescrições do Código 

Penal Militar, no julgamento de delitos submetidos à sua competência; 

g) O Congresso (Congreso de La República), nos casos de denúncias ou acusações 

por faltas disciplinares formuladas contra autoridades definidas em lei 

específica; 
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h) Os particulares na qualidade de conciliadores ou árbitros habilitados pelas 

partes, conforme previsão legal.  

O atual sistema judicial colombiano é fruto de uma Constituição que, finalmente, trouxe 

dinamismo e participação popular para a nação tornando-a, de fato, uma democracia. Durante 

pelo menos quatro décadas, a Colômbia se manteve como uma espécie de “democracia 

particular”, porquanto não foi capaz de estabelecer um governo em que o povo exercesse na 

totalidade a soberania. O emprego indiscriminado das figuras do estado de sítio e dos regimes 

de exceção era feito com regularidade pelos governos. Outro aspecto foi o fechamento 

temporário do Congresso, o qual durou mais de 40 anos estendendo-se até a promulgação da 

Constituição de 1991, criando um clima de regime de exceção permanente (YEPES, 2007). 

A novel Constituição colombiana promoveu uma ampla reforma no regime político do 

país, revitalizando sua estrutura de Estado e reorganizando seu aparato republicano, 

investindo em uma estrutura que fosse capaz de privilegiar a existência de órgãos colegiados e 

favorecendo mais oportunidades de participação social democrática.  

 

4.3.1. A Corte Constitucional Colombiana e seu papel na Jurisdição constitucional do país 

 

Como consequência do contexto da última década do século XX na Colômbia (acordo 

de paz com o M-19 e outros grupos guerrilheiros, necessidade de facilitar o nascimento de 

partidos políticos que não fossem os partidos tradicionais, conservadores e liberais; perda de 

eficácia das instituições para combater o narcotráfico; movimento estudantil dentre outros), 

em 05 de fevereiro de 1991 foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, da qual originou 

a Carta Política de 1991 (COLÔMBIA, 2019a). A ambiência do período de convocação da 

Assembleia Constituinte ocorreu em um contexto de sensível instabilidade, sendo marcado 

por uma sensação geral de insatisfação com o poder público por parte da população 

colombiana. Absorvida pela guerra civil e pelos altos índices de criminalidade, a Colômbia 

dos anos 80 possuía um Congresso fragilizado e um sistema partidário incapaz de representar 

os anseios da sociedade. Foi nesse cenário caótico que a criação de uma Corte Constitucional 

foi gestada (NUNES, 2017).  
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A proposta de criação de uma Corte Constitucional foi um ideal do ex-Presidente da 

Colômbia César Gaviria
12

. Naquela época, a Jurisdição Constitucional estava a cargo da Corte 

Suprema de Justiça
13

, uma Corte com amplas atribuições constitucionais, semelhante ao 

Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro. Algumas razões motivaram a inédita proposta de 

criação de uma Corte Constitucional na Colômbia na avaliação de Cesar Gaviria. Segundo 

Nunes (2017, p. 107), essas motivações foram “a ideia de que a Suprema Corte de Justiça 

possuía uma pauta excessivamente congestionada e que havia a necessidade de criar um novo 

órgão constitucional capaz de, verdadeiramente, dar efetividade à recém-criada Constituição” 

e, ainda, conforme Nunes (2017, p. 108) “a oposição pública e ativa da Suprema Corte de 

Justiça, às inovações promovidas pela nova Carta”. Nascia então, a Corte Constitucional da 

Colômbia, cuja finalidade precípua era a garantia da integridade e da supremacia da 

Constituição, assegurando assim, por consequência, a proteção dos direitos fundamentais 

(COLÔMBIA, 2019a). Criada em 1991 e instalada em 17 de fevereiro de 1992, A Corte 

Constitucional passou a substituir as funções da antiga Câmara Constitucional da Suprema 

Corte de Justiça. Anteriormente, a Suprema Corte de Justiça era integrada pelas Câmaras 

Criminal, Trabalhista, Civil e Constitucional, sendo a última composta por seis magistrados 

(COLÔMBIA, 2019a). 

Do ponto de vista das competências a cargo da Corte Constitucional, dispõe a 

Constituição da Colômbia de 1991 que elas compreendem:  

a) apreciação da constitucionalidade das emendas constitucionais que estejam eivadas 

de vícios formais, demandado por qualquer cidadão;  

b) decisão sobre a constitucionalidade da convocação de plebiscito ou assembleia 

constituinte para modificar a Constituição e validade de outros instrumentos de consulta 

popular para modificação da estrutura normativa do país; 

 c) julgamento da inconstitucionalidade formal ou material de leis, decretos executivos 

com força de lei, por solicitação de qualquer cidadão;  

d) avaliação da constitucionalidade de projetos de lei, por requerimento de qualquer 

cidadão, ou vetos à projetos de lei impostos pelo Executivo, dispensando-se convocação;  

                                                 
12

 César Augusto Gaviria Trujillo foi presidente da Colômbia no período de 1990 a 1994. Também ocupou a 

função de Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos entre 1994 e 2004. Durante seu governo foi 

elaborada a atual Constituição da Colômbia. 

 
13

 Algumas bibliografias utilizam a expressão “Suprema Corte de Justiça” da Colômbia, talvez no intuito de 

estabelecer uma similitude com o Supremo Tribunal Federal brasileiro. Entretanto, visando conferir maior 

simetria com as normas vigentes naquele país, buscou-se adotar a terminologia que é utilizada na Colômbia, qual 
seja: “Corte Suprema de Justiça”. Vide site do referido órgão: < http://www.cortesuprema.gov.co/corte/>. 
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e) revisão das ações judiciais vinculadas a ação de tutela;  

e) julgamento da constitucionalidade de tratados internacionais e leis que os aprovem 

sem formalidades de provocação (NUNES, 2017).  

A composição da Corte Constitucional Colombiana é outra matéria importante. De 

maneira sucinta, a Constituição da Colômbia de 1991 estabelece que o número de magistrados 

daquela Corte será ímpar
14

, conforme disposto em Lei, sendo que sua composição deve 

atender ao critério da diversidade de especializações jurídicas (NUNES, 2017). Os juízes são 

escolhidos pelo Senado
15

, respeitando-se a proporcionalidade de um terço das indicações, 

feitas através de listas tríplices por cada um dos órgãos a seguir: Presidência da República, 

Corte Suprema de Justiça e Conselho de Estado. Seu mandato é de oito anos, inadmitida a 

recondução (NUNES, 2017).  

Os requisitos para a ocupar uma cadeira na magistratura de qualquer uma das chamadas 

Altas Cortes na Colômbia são similares:  

a) ser colombiano nato e cidadão em pleno exercício;  

b) ser advogado;  

c) não possuir condenação por sentença judicial ou pena privativa de liberdade, exceto 

por crimes culposos ou políticos;  

d) ter desempenhado função vinculada à jurisdição ou ter sido acadêmico em disciplinas 

jurídicas, no mínimo por 15 (quinze) anos (NUNES, 2017).  

A Constituição estabelece ainda que são impedidos de ocuparem o cargo de magistrado 

da Corte Constitucional aqueles que já exerceram funções de Ministro de Estado, Ministro da 

Corte de Justiça ou Ministro do Conselho de Estado. Tal previsão legal busca impedir que 

haja, em alguma medida, inoperância ou enfraquecimento do funcionamento dos trabalhos da 

Corte (NUNES, 2017). Desse modo, restou consignado no ato das disposições transitórias da 

Constituição Colombiana que, enquanto lei específica não ajustasse outro quantitativo, a 

primeira composição da Corte Constitucional seria de 07 (sete) magistrados, designados para 

mandado de um ano. Destes membros, 02 (dois) seriam nomeados pelo Presidente da 

                                                 
14

 A Lei nº 270 de 1996, denominada “Estatuaria de la Administración de la Justicia” dispõe em seu artigo 44 

que a Corte Constitucional será composta por nove membros, dos quais cada uma das terças partes será indicada, 
alternativamente, pelo Presidente da República, pela Corte Suprema de Justiça e pelo Conselho de Estado.  

  
15

 O processo de aprovação no Senado é definido no próprio Regimento Interno do Congresso Nacional, tendo 

uma redação consulta que não explicita bem seu funcionamento. Aparentemente, a primeira etapa do 

procedimento consiste no anúncio dos nomes dos candidatos e no agendamento prévio público do dia em que a 

votação será feita. Chegado o dia agendado, a votação é realizada, sendo o quórum de maioria simples (NUNES, 
2017, p. 112-113). 
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República, 01 (um) pela Corte Suprema de Justiça e 01 (um) pelo Conselho de Estado e um 

pelo Procurador Geral da Nação. Os dois restantes deveriam ser selecionados pelos novos 

integrantes da Corte, tendo como base listas tríplices enviadas pelo Presidente da República. 

Ao final, estabeleceu o texto constitucional o prazo de cinco dias posteriores a entrada em 

vigor da Constituição para que fossem nomeados os membros da Corte Constitucional 

provisória, estando impedidos de concorrerem ao cargo os próprios constituintes (NUNES, 

2017).  

O processo de escolha dos magistrados da Corte Constitucional, consignado no texto da 

Constituição Colombiana de 1991, consoante Nunes (2017, p. 111), “tornou a Corte mais 

representativa das forças que compõem a sociedade daquele país”. Em outro passo, 

materializou uma lógica disruptiva com o paradigma de seleção de magistrados adotado pela 

Suprema Corte Colombiana quando da vigência da Constituição de 1886, no qual o antigo 

Tribunal escolhia seus próprios componentes, acreditando que tal ação contribuía para a 

independência e autonomia daquela Corte (NUNES, 2017). 

Diferentemente do que ocorrem outros ordenamentos jurídicos, a Constituição 

Colombiana prevê que os magistrados da Corte podem ser responsabilizados por qualquer 

infração praticada no âmbito de suas funções
16

 ou por ocasião destas, ainda que já tenham 

concluído o seu mandato (NUNES, 2017). Exclui-se desta responsabilidade questões relativas 

à esfera legislativa, por votos opiniões no âmbito de sua independência funcional (NUNES, 

2017).   

Consoante prevê o artigo 178 da Constituição Colombiana de 1991, em caso de 

necessidade uma Comissão de Juristas (“Comissão de Aforados”), constituída por 05 (cinco) 

membros, provenientes de listas enviadas pelo Conselho de Governo Judicial, sendo exigido 

dos componentes desta Comissão os mesmos requisitos necessários ao exercício do cargo de 

juiz da Corte Suprema de Justiça (NUNES, 2017). A referida Comissão de Juristas está apta a 

julgar tanto delitos, quanto faltas disciplinares de indignidade por má conduta, as quais podem 

ocasionar a perda ou suspensão do cargo (NUNES, 2017). Existe previsão de possibilidade de 

recurso ao Senado, sendo que a Corte Constitucional poderá até pedir a suspensão de um 

magistrado investigado, enquanto perdurarem as investigações (NUNES, 2017). 

                                                 
16

 Esta disposição surgiu, recentemente, após a reforma constitucional, propiciada pelo Ato Legislativo 02 de 

2015, o qual alterou o processo de impedimento dos juízes, concedendo-lhes mais detalhes e tornando-o, 
portanto, mais transparente e apto a proteção dos direitos do acusado (NUNES, 2017). 
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Consoante já fora mencionado, a Corte Constitucional Colombiana opera com três 

órgãos, quais sejam: a Sala Plena, as Salas de seleção de tutela
17

 e as Salas de revisão de 

tutela
18

. O Plenário ou Sala Plena ocupa-se de hipóteses específicas de controle de 

constitucionalidade, nos termos do artigo 241 da Constituição, recursos relativos à unificação 

e alteração de jurisprudência relativa a ações de tutela de outras funções administrativas 

(NUNES, 2017). As Salas de seleção de tutela que consoante nomenclatura fazem a escolha 

dos casos é auxiliada por um órgão denominado Unidade de análise e seguimento ao processo 

de seleção, responsável pela pré-seleção das ações que serão analisadas pela Sala de Seleção. 

Esta Unidade de análise e seguimento também produz estatísticas sobre as demandas. A Sala 

de Seleção de Tutelas, propriamente, é composta por dois magistrados que são selecionados 

por sorteio, mensalmente (NUNES, 2017). 

Dentre os nove magistrados existentes na Corte Constitucional, anualmente, um deles 

será eleito Presidente do Tribunal e dirigirá os trabalhos relativos ao cargo: presidência e 

convocação das sessões, direção dos debates, porta voz das decisões proferidas pelo Plenário 

(NUNES, 2017). Ao Vice-Presidente cabe as mesmas atribuições na ausência do presidente. 

Há ainda uma equipe de magistrados auxiliares, os quais apoiam os juízes na realização de 

seus trabalhos sendo de livre nomeação. Destaca-se, também, o cargo de Secretário-Geral, 

incumbido de auxiliar o Presidente da Corte na coordenação das atividades de deliberação, 

realizando as seguintes ações: lavratura de atas, preservação do sigilo das decisões e apoio 

geral na organização dos trabalhos (NUNES, 2017). 

Do ponto de vista jurisprudencial, a Corte Constitucional Colombiana apresenta-se 

como um tribunal vanguardista, padrão de comportamento observável nos inúmeros casos em 

que a Corte se manifestou ao longo dos anos. O caráter progressista de suas decisões tem se 

destacado no cenário mundial e servido de referência para ordenamentos jurídicos 

estrangeiros.  

Ao avaliar a aplicação do princípio da dignidade humana, em sede de discussão sobre 

eutanásia, por exemplo, a Corte Colombiana firmou a inconstitucionalidade da morte rápida, 

                                                 
17

 O procedimento de seleção das ações de tutela encontra-se definido, de maneira sucinta, no artigo 53 do 

Regimento Interno da Corte Constitucional Colombiana, a saber: Artigo 53 – Rota existente para a seleção de 

um caso. Uma sentença de tutela poderá ser eventualmente selecionada, quando haja sido posta à consideração 

da sala de Seleção por qualquer das seguintes vias: a) Pré-seleção pela Unidade de Análise e Seguimento de 

Tutelas ou por um dos Magistrados que integram a Sala de Seleção, com base em resenhas esquemáticas; b) 
Apresentação de uma solicitação à Sala de Seleção; c) Insistência (NUNES, 2017). 

 
18

 Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno da Corte Constitucional da Colômbia: “A medida que se 

repartam os processos de tutela se irá formando as Salas de Revisão, uma para cada repartição, de modo que o 

Magistrado a quem corresponda alfabeticamente recebe-lo presidirá a Sala correspondente com os magistrados 
que lhe sigam em ordem (...)” (NUNES, 2017).  
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através da sentença C-239, em 1997. Ao analisar a questão do aborto, em 1994, por meio da 

decisão C-133, a Corte argumentou pela preservação da vida, respeitando a norma 

constitucional vigente. Na discussão sobre proteção de uniões homoafetivas, a Corte 

reconheceu a legitimidade das uniões, em 2007, através da sentença C-075. Mais tarde, em 

2011, por meio da sentença C-577 a Corte passou a exigir que o Poder Legislativo positivasse 

tais direitos. A Corte também atuou na proteção de grupos minoritários, com relação a seus 

direitos culturais, étnicos e econômicos, em 1997, através da SU-039. Adiante, manifestando 

sobre direitos sociais, a Corte reforçou seu protagonismo perante a comunidade jurídica 

internacional ao reconhecer o “estado de coisas inconstitucional” através das decisões T-025, 

em 2004, onde analisou a problemática dos deslocamentos forçados e em 1998, através da 

decisão T-043 na qual discutiu-se o contexto das violações de direitos ocorridas no sistema 

carcerário nacional da Colômbia (NUNES, 2017). Esta postura da Corte talvez tenha sido a 

grande responsável pelo fortalecimento da Jurisdição Constitucional naquele país, bem como 

pela atmosfera de acesso à justiça e consciência acerca e direito fundamentais que se respira 

na Colômbia.  

Segundo Nunes (2017), a Corte Constitucional da Colômbia surge em um momento em 

que havia uma forte preocupação em vinculá-la à nova Constituição democrática de 1991, 

fato que fortaleceu o reconhecimento de sua legitimidade como órgão de proteção e defesa 

dos direitos fundamentais, sugerindo a superação de uma fase sombria marcada pela 

violência, guerras civis e desídia do poder público com relação às necessidades da população 

em geral. Para Nunes (2017, p. 145), o grande mérito da Corte é ser “um órgão voltado 

exclusivamente à tutela de direitos fundamentais e a escutar as demandas por direitos de 

grupos tradicionalmente excluídos, [onde] teve um grande significado no contexto político 

daquela sociedade”.  

Para Nunes (2017), é salutar a ideia que paira no imaginário popular de que qualquer 

pessoa pode, a qualquer tempo, recorrer à justiça constitucional objetivando reparar ou 

impedir uma violação de seus direitos, fato que aparenta ter um efeito muito forte no sentido 

de agregar apoio às ações da Corte. Lado outro, segundo Nunes (2017), a habilidade que a 

Corte possui ao conseguir ponderar ativismo e prudência diante dos poderes públicos revela 

um cuidado com algumas questões mais incisivas para a sociedade em detrimento de outras 

mais simples.  

Em síntese, a Corte Constitucional Colombiana ao firmar seu compromisso de garantir a 

vontade da Constituição daquele país tem conseguido, a um só tempo, garantir os direitos 
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fundamentais da população colombiana, corroborando com o espírito da nova Carta Política 

de 1991, e conquistar a confiança da população que vê no Judiciário um grande aliado na 

realização das promessas não cumpridas pelos outros poderes da república.  

  

4.4. Ações perante a Corte Constitucional Colombiana 

 

O modelo processual colombiano ensejou a democratização e o acesso à justiça 

constitucional no país, porquanto adotou procedimentos simplificados e pouco onerosos para 

o cidadão (YEPES, 2007), contexto evidenciado a partir de 1910. Esse modelo inclui dois 

importantes instrumentos com participação popular direta, quais sejam, a ação pública de 

inconstitucionalidade ou ação pública e a ação de tutela.  

A praticidade, representada pela ausência de obstáculos e de formalismos 

desnecessários, refletiu-se em um maior protagonismo da Corte Constitucional Colombiana, 

pois neste país, a qualquer cidadão é dado converter violações de direito em discussões 

jurídicas a serem apreciada pelo Tribunal Constitucional, fato que ocorre de forma célere 

(YEPES, 2007).   

As decisões da Corte Constitucional colombiana são basicamente de duas naturezas: as 

sentenças de constitucionalidade - ou de controle abstrato das leis, cuja numeração se inicia 

com uma letra "C" (ação pública de inconstitucionalidade) e as decisões em ações de tutela - 

me que se atribuiu na Colômbia ao recurso de amparo
19

 ou de proteção, que se iniciam com a 

letra "T" (ação de tutela) (YEPES, 2007).  

As sentenças de constitucionalidade são pronunciadas pela Sala Plena, composta por 

nove magistrados, ao passo que as sentenças em ações de tutela são expedidas pelas distintas 

Salas de Revisão, integradas cada uma por três magistrados, exceto quando se decide unificar 

a doutrina constitucional sobre ações de tutela, caso em que participa também a Sala Plena. 

Nesses casos, em específico, as sentenças caracterizam-se pelas letras "SU" e são 

denominadas sentenças de unificação, as quais buscam a unificação da jurisprudência em face 

de várias ações de tutela quer versem sobre um único tema.  

                                                 
19

Juicio de amparo e o mandado de segurança são remédios constitucionais preordenados à tutela dos direitos 

subjetivos individuais, ofendidos por ilegalidade ou abuso do poder. O primeiro é uma criação original do direito 

mexicano; o segundo, do direito brasileiro. Este conta com apenas um quarto de século; aquele tem uma vida 

centenária, ao longo da qual se aperfeiçoa incessantemente. Ambos constituem garantias jurisdicionais dos 

direitos do homem, exercem função análoga nos países em que foram adotados e guardam cunho nitidamente 
americano, quiçá sem paralelo no direito comparado (BUZAID, 1961). 
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Deste modo as sentenças proferidas pela Corte Constitucional Colombiana são 

identificadas pelos seguintes elementos:  

a) um prefixo, representado por uma ou duas letras ("C", "T" ou "SU") que se 

constitui no indicativo do tipo de processo e da decisão;  

b) um primeiro número, que corresponde à ordem sequencial em um determinado 

ano;  

c) um segundo número, que especifica o ano. Assim, uma sentença do tipo “T-

002/92” tem como significado que a decisão é uma segunda sentença, que foi 

emitida pela Corte no ano de 1992, e que corresponde a uma ação de tutela, 

decidida em uma Sala de Revisão composta por três magistrados. 

Através desta simbologia, torna-se possível identificar e localizar no âmbito da base de 

dados da Corte Constitucional Colombiana qualquer decisão, independentemente da natureza, 

que verse, principalmente, sobre questões constitucionais, como direitos fundamentais do 

cidadão.  

 

4.4.1. Ação pública de inconstitucionalidade 

 

Consoante o artigo 40
20

 da Constituição Colombiana de 1991, qualquer cidadão é parte 

legítima para propor ação pública que vise defender as leis e a Constituição, sem a 

representação de um advogado e sem formalismos. Desse modo, por meio da ação pública de 

inconstitucionalidade, ou simplesmente, ação pública, qualquer cidadão pode atacar leis ou 

decretos com força de lei que sejam inconstitucionais.  

A ação pública de inconstitucionalidade (“C”) (YEPES, 2007), visa o controle abstrato 

de atos normativos, eivadas por vícios de constitucionalidade formal ou material, podendo ser 

ajuizadas por qualquer cidadão interessado. Constitui-se em uma ação de caráter popular e 

político, aquela em que todo cidadão está apto a impugnar ou defender norma ou projeto 

                                                 
20

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 

político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, 

plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 3. Constituir partidos, 

movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas 

y programas. 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y 

la ley. 5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 6. Interponeracciones públicas en defensa de la 

Constitución y de la ley. 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por 

nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los 
casos a los cuales ha de aplicarse (COLÔMBIA, 1991d). 
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sujeito ao controle constitucional. Seu caráter prático, com poucas formalidades favorece uma 

maior participação popular em defesa da Constituição.  

Consoante dispõe o artigo 2º
21

 do Decreto nº 2067, de 1991, os requisitos para 

propositura de uma ação pública de inconstitucionalidade são:  

a) indicação das normas acusadas como inconstitucionais, sua transcrição literal por 

qualquer meio ou uma cópia de sua publicação oficial;  

b) indicação das normas constitucionais consideradas violadas;  

c) as razões pelas quais esses textos são considerados violados;  

d) a indicação do procedimento imposto pela Constituição para a emissão do ato exigido 

e a forma como ele foi violado;  

e) a razão pela qual o Tribunal é competente para conhecer a demanda. Caso a 

reclamação for apresentada a pedido de uma pessoa singular ou coletiva, o autor deve indicá-

la na reclamação. 

 

4.4.2. Ação de Tutela 

 

A ação de tutela é um instrumento processual do ordenamento jurídico constitucional 

colombiano, pelo qual qualquer pessoa, sem exigência prévia de requisito especial, pode 

postular perante o Juiz a proteção direta de direitos fundamentais violados. Por força de lei, o 

magistrado deve decidir em dez dias, sendo todas as sentenças revisadas pela Corte 

Constitucional.  

A ação de tutela, acima de tudo, consiste em um mecanismo de proteção e salvaguarda a 

supremacia constitucional, com foco na garantia e proteção dos direitos fundamentais 

                                                 
21

Artículo 2o. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en 

duplicado, y contendrán:1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, sutranscripción 

literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de lasmismas; 2. El señalamiento de las 

normas constitucionales que se consideren infringidas; Sentencia C-131 de 1993. Declarar EXEQUIBLES los 

numerales 2° del artículo 2° del Decreto 2067 de 1991.3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman 

violados; 

Sentencia C-131 de 1993.Declarar EXEQUIBLES los numerales ...,3°,...del artículo 2° del Decreto 2067 de 

1991 

4. Cuando fuer a el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto 

demandado y la forma en que fue quebrantado; y Sentencia C-131 de 1993. Declarar EXEQUIBLES los 

numerales ..., 4° ...del artículo 2° del Decreto 2067 de 1991. 5. La razón por la cualla Corte es competente para 

conocer de la demanda. Exequible, sentencia C-131 de 1993.Declarar EXEQUIBLES los numerales ... 5° del 

artículo 2° del Decreto 2067 de 1991. En caso de que la demanda sea presentada a petición de una persona 

natural o jurídica, el demandante deberá indicar lo en la demanda. Sentencia C-003 de 1993. Declarar 
INEXEQUIBLE el inciso final del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. 
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consagrados na Constituição Colombiana de 1991. Em seu artigo 86
22

, a Carta Política 

colombiana estabelece os parâmetros pelos quais qualquer cidadão colombiano tem a sua 

disposição uma ação de tutela para reivindicar perante o Judiciário, a qualquer hora e local, 

por meio de um procedimento preferencial e simplificado, por si ou por aqueles que agem em 

seu nome, a proteção imediata de seus direitos fundamentais, sempre que estes forem violados 

ou ameaçados pela ação ou omissão de qualquer autoridade pública, ou pessoa física, nos 

casos previstos em lei, desde que nenhum outro mecanismo de defesa judicial seja apropriado. 

A ação de tutela pode ser apresentada perante juízes ou tribunais com jurisdição no local onde 

ocorre a violação ou ameaça que motiva a apresentação da solicitação. Sem qualquer custo, 

qualquer cidadão pode propor uma ação de tutela para a proteção de seus direitos 

fundamentais, pessoalmente, seja através de um advogado ou em nome do interessado. 

Consoante os requisitos estabelecidos em lei, não se faz necessário dizer quais direitos da 

Constituição são violados, mas é essencial fornecer a informação mais completa possível dos 

fatos, para que o Judiciário tenha todos os elementos disponíveis para prolatar uma decisão. O 

procedimento para propositura de uma ação de tutela pode ser resumido da seguinte forma: 

trata-se de um tipo de ação que não requer a atuação de um advogado, sendo que o direito 

envolvido na ação deve ter sido violado ou desconhecido, ou mesmo, deve estar sendo 

ameaçado. Não pode haver outro meio de proteção ao direito, a menos que seja necessário 

agir rapidamente para que danos irremediáveis não sejam causados. Duas ações de tutela não 

podem ser apresentadas pelos mesmos fatos e fundamentos, sendo que no prazo de três dias 

após a notificação da sentença, esta pode ser contestada pelo demandante ou pelo réu. Se os 

réus não cumprirem a decisão prolatada pelo juízo, ou não a executarem no prazo indicado, o 

autor poderá dirigir-se ao mesmo juiz de primeira instância para apresentar o incidente 

processual adequado
23

. O Tribunal Constitucional possui como atribuição legal a revisão de 

                                                 
22

 Ação de tutela está prevista no artigo 46 da Constituição Colombiana de 1991, onde se lê: Artículo 86. Toda 

persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante um 

procedimiento preferente y sumario, por símisma o por quien actúe a sunombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato 

cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éstelo remitirá a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y sure solución. La 

ley establece rálos casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de 

un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quien es el 
solicitante se halleen estado de subordinación o indefensión (COLÔMBIA, 1991e). 
23

Disponível em: <www.corteconstitucional.gov.co>. Acesso em: 02/05/2018. 
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todas as decisões de tutela emitidas pelos juízes e tribunais da República, portanto este 

Tribunal não tem conhecimento diretamente das ações de tutela, nos termos do artigo 33 do 

decreto 2591
24

 de 1991. 

Por oportuno, ressalta-se que a ação de tutela não se limita ao rol de direitos 

fundamentais elencados na Constituição da Colômbia
25

, uma vez que ela também se presta a 

proteção de direitos fundamentais não expressamente indicados no texto constitucional, mas 

que por sua natureza enseje sua proteção em casos específicos. 

Dentre todas as características que definem a ação de tutela, como um moderno 

instrumento de acesso a jurisdição constitucional, destacam-se facilidade de manejar a ação, a 

agilidade do procedimento e a ausência de qualquer tipo de complexidade. Referidos aspectos 

convergem com o atual enfoque do novo constitucionalismo latino-americano.  

 

4.5. Ação de tutela: o embrião do estado de coisas inconstitucional 

 

Na Colômbia, existem algumas possibilidades jurídicas para casos em que o cidadão 

sente que um direito fundamental seu foi desrespeitado. Em algumas situações, a análise 

pontual chega até os tribunais superiores do país, os quais valorizando as decisões das 

instâncias inferiores, promovem um aprimoramento na interpretação e aplicação dos 

dispositivos legais.  

Neste contexto, destaca-se de maneira especial, a atuação da Corte Constitucional 

daquele país, a quem compete a análise e revisão das ações de tutela. Sendo a ação de tutela 

                                                 
24

Com base nesse dispositivo constitucional, o Chefe do Poder Executivo à época, Cesar Gaviria Trujillo, editou 

o Decreto no 2.591, de 19.10.1991, valendo-se da faculdade extraordinária concedida pelo artigo transitório nº 

05, alínea “b”, da Constituição de 1991, combinado com o artigo transitório no 06, alínea “a”, e o artigo 

transitório no 105, ambos da CPC/1991. Portanto, coube ao Decreto nº2.591/1991 regulamentar a acción de tutela 

prevista no artigo 86 da Constituição de 1991. O referido diploma legal foi objeto de inúmeros questionamentos 

perante a Corte Constitucional colombiana, que, em alguns casos, considerou determinados dispositivos legais 

exequíveis, ou seja, conforme a Constituição, e, em outras situações, declarou-os inconstitucionais, por entender 

que afrontavam o texto constitucional vigente. Disponível em: <https://revistades.jur.puc-rio.br› index.php › 

revistades>. Acesso em: 18/02/2018. Como exemplo, cabe mencionar a Sentencia C-531 de 1993, que declarou 

inexequível o inciso 2 do numeral 1º do artigo 6º do Decreto no 2.591-1991; a Sentencia C-543 de 1992, que 

declarou inexequíveis os artigos 11º, 12º e 40º do Decreto; e a Sentencia C-134 de 1994, que afastou do 

ordenamento jurídico colombiano trechos de alguns dispositivos legais. Por outro lado, as Sentencias C-018 de 

1993, C-054 de 1993, C-155 de 1993, C-616 de 1997, C-186 de 1998 e C-1.716 de 2000, são exemplos do 

reconhecimento da constitucionalidade de dispositivos legais (declaração de exequibilidade) por parte da Corte 
(COLÔMBIA, 1991f). 

 
25

Está prevista esta disposta no artigo 2º do Decreto nº 2.591/1991, onde se lê: Artículo 2º: “La acción de tutela 

garantiza los derechos constitucionales fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiera a underecho no 

señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuy a naturaleza permita su tutela para casos 
concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión” (COLÔMBIA, 1991f). 

https://revistades.jur.puc-rio.br/index.php/revistades/article/download/275/248
https://revistades.jur.puc-rio.br/index.php/revistades/article/download/275/248
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um reflexo de um sistema de proteção de direitos fundamentais de vanguarda, esta atribuição 

projeta a Corte Constitucional da Colômbia a um patamar de protagonismo importante.  

Consoante já fora visto, uma abordagem inicial sobre a ação de tutela encontra-se 

desenhada no tópico anterior. Contudo, é necessário esclarecer outros aspectos acerca do 

instituto, os quais revelam-se fundamentais para que haja uma maior compreensão das ações 

de tutela como um todo. Esse entendimento mais aprofundado sobre o assunto justifica-se 

pelo fato de que o surgimento do estado de coisas inconstitucional (ECI) está, umbilicalmente, 

vinculado ao surgimento, funcionamento e evolução das ações de tutela no ordenamento 

jurídico colombiano.  

A ação de tutela foi incorporada ao ordenamento jurídico da Colômbia com a novel 

Constituição, em 1991, constituindo-se na principal ferramenta jurídica para a defesa e 

garantia dos direitos fundamentais, sendo um contributo essencial para a materialização da 

justiça, inclusão social e respeito a todos os grupos minoritários, étnicos e culturais, 

permitindo que qualquer colombiano possa comparecer em juízo para defender seus direitos 

constitucionais e denunciar qualquer tipo de  violação aos direitos fundamentais 

(COLÔMBIA, 2019). 

A ação de tutela, prevista no artigo 86 da Constituição Política Colombiana, é um 

mecanismo jurídico autônomo, subsidiário e sumário, que possibilita a todos os habitantes do 

território nacional, indistintamente, utilizarem-se deste recurso para a proteção imediata dos 

direitos fundamentais ameaçados ou feridos por autoridades públicas, ou indivíduos, nas 

relações privadas. Notabiliza-se pelo seu caráter informal, que não reclama preciosismos ou 

detalhes técnicos jurídicos, podendo ser manejada sem a necessidade de advogado por 

qualquer pessoa que esteja no território colombiano, sem nenhum tipo de distinção de classe 

social, nacionalidade, sexo, idade ou etnia (COLÔMBIA, 2019a).  

A ação protege direitos como vida, integridade pessoal, igualdade, reconhecimento de 

personalidade jurídica, liberdade de consciência, religião, expressão, circulação, questões 

relativas à profissão, ensino e aprendizagem, pesquisa e cátedra, direito a honra, ao nome, 

direito de petição, associação, direitos das crianças, direito ao devido processo legal e 

questões eleitorais (COLÔMBIA, 2019a). Três são os elementos principais necessários para 

propositura de uma ação de tutela, quais sejam:  

a) subsidiariedade, uma vez que só se aplica quando inexistem outros meios de defesa 

judicial disponíveis;  
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b) imediatismo, uma vez que a ação objetiva garantir a proteção solicitada em prazo 

hábil;   

c) informalidade, porquanto não é exigível a presença de um advogado ou a manutenção 

de formalidades legais, apresentando uma exigência probatória é mínima (COLÔMBIA, 

2019a).  

Consoante os requisitos estabelecidos em lei, não se faz necessário dizer quais direitos 

da Constituição são violados, mas é essencial que se forneça a informação mais completa 

possível dos fatos, para que o Judiciário tenha todos os elementos disponíveis para prolatar 

uma decisão. Segundo prescreve o artigo 10 do Decreto 2591/1991, qualquer pessoa é parte 

legítima para impetrar uma ação de tutela, desde que tenha um direito fundamental atacado ou 

ameaçado por quem quer que seja. Deste modo, poderá o impetrante agir:  

a) em seu próprio nome;  

b) por meio de um representante legal;  

c) através de um procurador, juridicamente constituído; ou  

d)por meio de outrem, podendo ser um agente informal, desde que o titular do direito 

não esteja em condições de prover sua própria defesa (COLÔMBIA, 2019a). 

Um aspecto bastante relevante é que, na Colômbia, não é possível o manejo de uma 

ação de tutela diretamente na Corte Constitucional. O interessado em empregar esse tipo de 

ação deverá, necessariamente, interpor o pedido perante um magistrado de 1º grau, uma vez 

que a Corte só irá atuar no instante da condução do processo de revisão (COLÔMBIA, 

2019a). Uma outra questão importante é o fato de que a Corte Constitucional não atua na 

proteção de direitos fundamentais fora da estrutura da revisão de uma decisão de tutela
26

 

(COLÔMBIA, 2019a). É dizer que, na Corte Constitucional não há outros mecanismos para 

proteção de direitos fundamentais que não seja a mencionada ação de tutela.  

Consoante foi constatado, os autos de uma ação de tutela podem ter vários volumes, 

tramitam de forma física e a rotina dos trabalhos da Corte Constitucional da Colômbia gravita 

em torno deste mecanismo de participação popular na defesa dos direitos fundamentais, civis 

e políticos no território colombiano.  

                                                 
26

 Em virtude do disposto no artigo 33 do Decreto 2591, de 1991, o Tribunal Constitucional somente é 

competente para se pronunciar sobre violações de direitos fundamentais no âmbito do processo de revisão das 

ações de tutela.  
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Os autos de uma ação de tutela de todo o país, após darem entrada no Juízo de 1ª 

instância, percorrendo a 2ª instância através dos recursos disponíveis pelo ordenamento 

jurídico pátrio, finalmente, aportam na Corte Constitucional.  

Ao darem entrada fisicamente neste Tribunal, é atribuída a eles uma numeração de 

depósito interno, que possibilita o acompanhamento. Por meio de publicações no site do 

Tribunal, a sala de seleção do mês define o intervalo dos arquivos em estudo durante o mês e 

estabelece datas para as audiências. Os responsáveis pela sala de seleção
27

 definem um prazo 

para a apresentação de solicitações de seleção oriundas dos cidadãos (COLÔMBIA, 2019a), 

tal procedimento visa oportunizar mais ainda a influência e participação popular no processo 

como um todo. Os escritórios, uma espécie de antessala prévia, empreendem a primeira 

revisão dos arquivos e sugerem a seleção de alguns casos por meio de revisões esquemáticas, 

dirigidas aos magistrados que compõem a Câmara de Seleção (COLÔMBIA, 2019a). Da 

mesma forma, os casos podem também ser postos ao alcance do Conselho de Seleção, por 

parte dos cidadãos, os quais podem apresentar memoriais em que a seleção de um caso 

específico é solicitada (COLÔMBIA, 2019a); são  chamados popularmente de pedidos de 

seleção dos cidadãos, outro mecanismo para aumentar a influência e participação popular no 

âmbito do trâmite das ações de tutela.  

Em sede de audiência pública, na Sala de Seleção, é facultado a qualquer cidadão 

comparecer; nestas ocasiões participam delegados da Procuradoria Geral da República e da 

Ouvidoria. Nesta etapa, os arquivos selecionados são distribuídos de forma aleatória entre as 

nove Salas de Revisão
28

 existentes que compõem a Corte Constitucional (COLÔMBIA, 

2019a). Por meio de critérios próprios, que orientam e conduzem a seleção (objetivos, 

subjetivos e complementares), e investidos pelo princípio da discrição, a Sala de Seleção do 

mês escolhe mensalmente os arquivos nos quais a Corte emitirá uma sentença de revisão 

(COLÔMBIA, 2019a).   

                                                 
27

 Conforme o artigo 33 do Decreto 2591 de 1991, o Plenário da Corte Constitucional designa dois de seus 

magistrados, mensalmente, por sorteio para escolher os autos de tutela para os quais a Corte Constitucional irá 

pronunciar uma sentença em sede da revisão (COLÔMBIA, 2019a). 

 
28

 É constituído por três dos nove magistrados da Corte Constitucional, cuja principal função é declarar as 

sentenças sobre os casos previamente selecionados pelas salas de seleção. O magistrado que preside a Câmara 

prepara uma apresentação e os outros dois magistrados decidem se o aprovam ou, em sua falta, eles mesmos o 

fazem. Já o Pleno da Corte é a reunião dos nove magistrados do Tribunal Constitucional. A Câmara Plenária 

exerce o controle abstrato da constitucionalidade das leis e, no exercício do controle concreto, decide casos de 
tutela para fins de unificação da jurisprudência (COLÔMBIA, 2019a). 
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Tem início, a partir daí, a fase de revisão das ações de tutela. Cada um dos arquivos fica 

a cargo de um magistrado de cada sala de revisão, que decidirá motivando a sentença. O 

magistrado encarregado da relatoria irá confeccionar um projeto de decisão, que após 

discussão e análise na Câmara de Revisão será homologado e identificado pelo prefixo T-, por 

um número de sentença e pelo ano (COLÔMBIA, 2019a).  Estas decisões são públicas e 

podem ser encontradas no site da Corte Constitucional Colombiana
29

. Após este trâmite, a 

Corte Constitucional devolve a matéria em análise para o juiz monocrático encarregado do 

processo para notificação das partes e demais providências no âmbito de sua responsabilidade.  

No âmbito das ações de tutela foi constatado que a Corte Constitucional processa cerca 

de 60.000 ações/mês em um valor aproximado, sendo que apenas cerca de 1% vão merecer o 

olhar atento daquela Corte. É dizer que o Tribunal se debruça sobre cerca de 600 expedientes 

que irão ser analisados pelas salas de revisão da Corte. 

O processo de escolha destes casos, em sede de uma ação de tutela, segue critérios 

orientadores muito bem definidos. Tais critérios nominados como objetivos, subjetivos e 

complementares estão previstos no artigo 52 do Regulamento Interno do Tribunal (Acordo 02 

de 2015). Versa o referido artigo que são critérios objetivos aqueles relacionados à unificação 

de jurisprudência, matérias novas, demandas sobre a necessidade de pronúncia sobre 

determinada temática jurisprudencial, exigência de esclarecimentos de conteúdos, o escopo de 

direitos fundamentais, prováveis violações ou desconhecimento de algum precedente do 

Tribunal Constitucional. Já os critérios subjetivos estão vinculados à urgência para proteção 

de direitos fundamentais ou necessidade de realização de abordagens diferenciais. Critérios 

complementares são aqueles que dizem respeito ao combate à corrupção, ao exame de 

pronunciamentos de outras instâncias judiciais ou quase judiciais internacionais, tutela contra 

ordens judiciais nos termos da jurisprudência constitucional nacional, aspectos relativos a 

bens públicos e preservação de interesses gerais (COLÔMBIA, 2019). Entretanto, tais 

critérios são, unicamente, enunciativos uma vez que sem prejuízo desta avaliação norteadora 

o procedimento de seleção de tutelas realizado pela Corte Constitucional Colombiana é 

discricionário (COLÔMBIA, 2019). 

Na esfera deste rito de seleção de casos em ação de tutela, a população pode solicitar 

por meio de um memorial endereçado à sala de seleção correspondente
30

, que escolha uma 

                                                 
29

 O endereço do site da Corte Constitucional Colombiana é: www.corteconstitucional.gov.co.  

 
30

 Visando conferir máximo acesso à Jurisdição constitucional de defesa dos direitos fundamentais na Colômbia, 

a Corte Constitucional disponibiliza três canais para envio de solicitações de seleção dos cidadãos: a) Por meio 

da apresentação de um memorial físico do pedido de seleção do cidadão na própria Secretaria-Geral do Tribunal 
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determinada ação de tutela para análise. Tais pedidos refletem a manifestação do direito 

fundamental de petição, sendo regidos pelas regras do processo judicial contidas no Decreto 

2591/1991 e no Contrato 02 de 2015 (COLÔMBIA, 2019). 

Nesse sentido, foi constatado que, de forma ampla e irrestrita, a Corte Constitucional 

Colombiana mantém como meta institucional ser um órgão acessível ao cidadão colombiano e 

a quem mais possa demandar por seus serviços. Para tanto, o órgão disponibiliza todo o 

aporte necessário para que solicitações externas sejam prontamente atendidas, sejam elas, 

mensagens eletrônicas, ligações telefônicas ou correspondências escritas. Diferentemente de 

outros órgãos públicos ao longo dos anos que sucederam a Carta Política de 1991, a Corte 

Constitucional nunca permitiu que a necessária burocracia, tão natural no serviço público, 

comprometesse seu compromisso histórico com a população: ser e estar acessível, o tempo 

todo, para defesa e proteção de direitos fundamentais no território colombiano. Tais razões, 

talvez, justifiquem a ampla cobertura que a mídia local faz dos trabalhos da Corte Colombiana 

e a dimensão que a Jurisprudência da Corte tem alcançado naquele país. A popularidade da 

Corte Constitucional, na Colômbia, é outro aspecto que, por si só, mereça talvez um estudo 

mais aprofundado e específico capaz de apontar suas causas, limites e possibilidades.  

 O pedido de seleção de ações de tutela feito pelo cidadão, entretanto, não se constitui 

no único mecanismo capaz de possibilitar à comunidade a participação no processo de escolha 

das ações de tutela a serem revisadas. Há ainda outras oportunidades de manter a comunidade 

externa participando do processo de escolha. 

Tendo um determinado caso sido excluído do procedimento de revisão, é possível ainda 

que os cidadãos enviem solicitações de insistência
31

 a qualquer uma das autoridades com 

poderes para insistir. O procedimento permite poder insistir diante da Corte Constitucional, na 

seleção de um caso que já fora anteriormente excluído pelo órgão. Este procedimento também 

                                                                                                                                                         
Constitucional (diretamente no Palácio da Justiça, situado à Rua 12, nº 7-65, no horário de expediente 

compreendido entre as 08:00 e às 17:00 h; b) Através do site eletrônico da Corte pelo endereço eletrônico: 

www.corteconstitucional.gov.co. (Clicando no botão “entre em contato conosco” e, em seguida, clicando no 

botão “procedimentos ou solicitações” relacionadas a um processo de tutela ou constitucionalidade, incluindo 

solicitações de revisão de seleção, logo em seguida, preenchendo o formulário e, finalmente, clicando em 

enviar); c) Destinando um e-mail endereçado a secretaria4@corteconstitucional.gov.co. 

 
31

 O envio de um pedido de insistência do cidadão, caso seja dirigido a um magistrado titular da Corte 

Constitucional, deve ser feito por meio de um memorial físico, o qual precisa ser apresentado na Secretaria-Geral 

da Corte Constitucional, ou através de um memorial virtual, a ser enviado para o endereço eletrônico: 

secretaria4@corteconstitucional.gov.co. Também pode ser feita uma solicitação através do botão 

“Procedimentos Judiciais virtuais” no site da Corte (www.corteconstitucional.gov.co.). Nesse resumo, o 

interessado deverá informar as razões pelas quais acredita que a seleção de um caso específico deve ser acatada 

(COLÔMBIA, 2019a). 
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é feito por meio de memoriais, nos quais tais autoridades realizam sugestões para que a Corte 

Constitucional reconsidere a seleção de um caso excluído do processo de escolha, sendo 

chamado de pedido de insistência do cidadão (COLÔMBIA, 2019a). Sendo o pedido de 

insistência uma faculdade à disposição do cidadão, por meio da atuação de determinadas 

autoridades governamentais, são legitimados a propositura do referido pedido:  

a) qualquer um dos nove magistrados titulares da Corte Constitucional; 

b) o Procurador Geral da Nação; 

c) o Provedor de Justiça;  

d) a agência Nacional de Defesa Legal de Estado (COLÔMBIA, 2019a). 

 De forma discricionária, as autoridades elencadas no rol acima possuirão um prazo 

decadencial de quinze dias corridos, após a divulgação da ordem de seleção que encerrou o 

caso, para postular perante a Corte Constitucional insistindo. O pedido de insistência não é 

apresentado à mesma Câmara que, de início, deixou de selecionar uma dada ação de tutela, 

mas sim à Câmara subsequente, que, de forma discricionária, decide se deve ou não proceder 

à seleção do caso em análise (COLÔMBIA, 2019a).  

Em que pese a natural semelhança, existem distinções processuais entre os pedidos de 

seleção feitos pelos cidadãos e os pedidos de insistência. Tanto o pedido de seleção, quanto o 

pedido de insistência do cidadão, constituem-se em instrumentos específicos para o processo 

de revisão das tutelas realizadas pela Corte Constitucional. Contudo, esses instrumentos 

diferenciam-se entre si, porquanto o pedido de seleção do cidadão é apresentado à Câmara de 

Seleção, dentro do prazo cabível para esse fim, ao passo em que o pedido de insistência do 

cidadão é apresentado a uma das autoridades legitimadas, com poderes para insistir, nos 

termos do artigo 57 do Regulamento Interno do Tribunal (Acordo 02 de 2015) (COLÔMBIA, 

2019a). 

Há casos específicos em que uma ação de tutela ingressa em primeira instância e 

percorre os trâmites naturais no juízo de segunda instância. Contudo o lapso temporal 

decorrido impede que a ação seja selecionada pela Corte para o procedimento de revisão, não 

por outros motivos, mas, unicamente, pelo simples fato de que o prazo para sua insistência 

expira. Nestas situações, consoante dispõe o artigo 36 do Decreto 2591/1991, o magistrado ou 

o tribunal de primeira instância é a autoridade competente para dirimir o conflito, adotando as 

ações que forem necessárias para fazer cumprir as decisões tomadas pela Corte 

Constitucional. Ocasionalmente, em determinadas situações, pode a Corte Constitucional 

acompanhar algumas ordens emitidas em uma sentença de revisão. As sentenças SU-484 de 
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2008, T-724 de 2003 e T-1234 de 1998, a título de exemplo, tiveram seu cumprimento 

fiscalizado pela Corte Constitucional (COLÔMBIA, 2019a). 

Outra questão relevante é a indagação sobre a possibilidade de a Corte Constitucional 

conhecer o desrespeito de uma sentença de tutela que fora proferida por um juízo competente. 

O entendimento reinante é de que isso não é possível, pois, conforme os artigos 36 e 52 do 

Decreto 259/1991, a competência para dirimir questões relativas a eventual desrespeito de 

uma sentença proferida em ação de tutela é do juiz de primeira instância. Se o caso justificar a 

imposição de alguma sanção, a instância superior deverá pronunciar-se a respeito 

(COLÔMBIA, 2019a). 

Por fim, ressalte-se a constatação de que a ação de tutela é um mecanismo tão popular e 

amplamente difundido na Colômbia, que, atualmente, toda a agenda de trabalhos da Corte 

Constitucional Colombiana gravita em torno deste tipo de procedimento judicial. Ela é talvez 

a maior responsável pela ampla aceitação que a Corte Colombiana tem perante a população e 

pelo protagonismo que esta casa obteve, ao longo dos anos, mesmo se comparada às outras 

demais Altas Cortes do país.  

 

4.6. Panorama jurisprudencial ativista da Colômbia Constitucional Colombiana 

 

Por ocasião dos últimos dez anos, na Colômbia, uma parcela considerável das 

manifestações políticas e mobilizações sociais têm sido encaminhadas pela linguagem dos 

direitos, sendo que um grande número de disputas gravitou em torno da face mais respeitada e 

visível do Estado para os cidadãos no cenário atual daquele país: a Corte Constitucional 

Colombiana (CABALLERO, 2011). Este fenômeno parece guardar uma relação direta com a 

grande expansão no rol de direitos fundamentais inseridos nas Constituições latino-

americanas nos últimos anos, contexto que propiciou a manutenção de mecanismos mais 

concretos e ágeis, capazes de favorecer algumas importantes reivindicações sociais perante os 

juízes (CABALLERO, 2011). 

De acordo com Campos (2016, p. 100), “A popularidade da Corte, que sugere uma 

ligação direta com a população, bem como sua habilidade de estimular discussão e 

engajamento por grupos da sociedade civil sobre questões proeminentes sugerem que ela pode 

não ser tão antidemocrática quanto à teoria [constitucional norte-americana] padrão afirmaria” 

(apud Landau, 2010, p. 322). Neste contexto latino-americano de Judicialização da política e 

ativismo judicial, Campos (2016, p. 100) qualifica a Corte Colombiana como a que mais se 
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destaca no âmbito de suas decisões. Assim, o Tribunal Constitucional Colombiano
32

 produziu 

decisões judiciais fundamentais para a sociedade, dentre as quais as que versam 

especificamente sobre:  

a) o controle das práticas e das ações dos Poderes Executivo e legislativo;  

b) a promoção dos direitos fundamentais, sociais e econômicos, principalmente nas 

situações que envolveram: devedores hipotecários e o reconhecimento judicial 

dos direitos dos homossexuais.  

A seguir, discorreremos sobre a importância de cada uma delas. 

No campo do controle das práticas políticas e das ações dos Poderes Executivos e 

Legislativo efetuado pela Corte Constitucional Colombiana, tem sido feito com vistas a 

garantir eficiência, responsabilidade e capacidade de resposta do sistema político do país. De 

forma descentralizada, ao contrário do que ocorria na vigência da Constituição anterior à 

Carta Política de 1991, a Corte tem mantido o equilíbrio entre os Poderes da República 

(CAMPOS, 2016). O respeito à constituição é um pressuposto fundamental, uma condição de 

existência para um ambiente saudável e para a manutenção de um Estado Democrático de 

Direito em uma nação. Sabe-se, entretanto, que em momentos de crise política, faz-se 

necessário e urgente lançar mão de um conjunto de medidas que objetivem reestabelecer a 

ordem democrática, restringindo direitos individuais e coletivos para salvaguardar a 

integridade do próprio Estado, como no caso de uma eventual decretação de estado de 

exceção ou de sítio. Lamentavelmente, por força dos conflitos de ordem civil enfrentados pela 

Colômbia, ora em decorrência dos problemas com as FARC
33

, ora por ocasião das políticas de 

                                                 
32

 A expressão “Tribunal Constitucional” é utilizada nesta pesquisa como sinônimo da expressão “Corte 

Constitucional”. A Constituição Colombiana de 1991 emprega apenas esta última expressão. O termo “Corte 

Constitucional” está presente nos seguintes artigos da Constituição de 1991: art. 86; 107 (parágrafo transitório 

2º); 109 (parágrafo transitório); 116; 137; 152 (parágrafo transitório); 153, 156, 173, 178-A; 197; 214; 232; 233; 

237; 239; 244; 245; Artículo transitório 5; 10; 22; 22 (parágrafo 1º); 23; 24; 29; 52 e Acto Legislativo 1 de 2016. 

Artículo 2°. 

 
33

 As FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) constituíram-se oficialmente com esse nome em 

setembro de 1966. Tratava-se, porém, da oficialização de um processo em curso havia algum tempo. Já em 1961, 

o Partido Comunista Colombiano, sob cuja égide elas se colocavam, adotou a tese da “combinação de todas as 

formas de luta”, que implicava o recurso simultâneo à ação política legal e à luta armada. Essa tese definiria sua 

linha até hoje. Em 1964, tem lugar o acontecimento que posteriormente será apresentado por elas como fundador 

das FARC: o ataque do Exército à Marquetalia de uma zona de “autodefesa” camponesa formada sob a 

influência dos comunistas no sul de Tolima. A resposta a esse ataque foi a criação de diversos focos de guerrilha 

naquela zona e nas zonas circunvizinhas que se reuniram no mesmo ano sob a denominação “Bloco Sul”. O 

nascimento das FARC, portanto, não foi de modo algum uma improvisação. Na realidade, a formação das FARC 

só é inteligível à luz de dois dados anteriores. Por um lado, a história da Colômbia foi marcada desde 1920 por 

intensos conflitos agrários em várias regiões; criado em 1930, o Partido Comunista neles desempenhou papel 

considerável e assim obteve bases duradouras numa parte do campesinato. A nova organização, portanto, 
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enfrentamento ao narcotráfico, o Estado Colombiano utilizou-se em demasia deste 

instrumento durante um longo período de sua história recente. Avaliada como uma 

democracia firme, consolidada, imune a determinadas mazelas que durante anos afligiram a 

América Latina, a Colômbia não conheceu, de fato, as dificuldades dos regimes militares. 

Entretanto, o uso corrente das declarações de estado de sítio por parte dos últimos governos 

custou rupturas, discussões e graves violações de direitos fundamentais ao povo colombiano. 

Campos (2016) relata que, a partir de 1992, a Corte Constitucional Colombiana passou a 

pronunciar-se sobre o assunto, proferindo decisões capazes de limitar a prerrogativa do 

Presidente de decretar o “estado de exceção”. As decisões mais emblemáticas tiveram lugar 

nos idos de 1994 e 1995, resultando em censuras por parte de elementos do governo, elites 

econômicas e setores da academia, rendendo para a Corte a adjetivação pejorativa de 

“ditadura judicial”. Para Campos (2016, p. 103), “os efeitos práticos dessas decisões têm se 

revelado satisfatórios” restando comprovada uma expressiva redução na utilização da medida.  

Nesta perspectiva, um primeiro desafio da Corte Constitucional foi atuar na redução da 

capacidade do Executivo decretar medidas extremas como estado de exceção. Essa postura 

ocorreu de forma marcante em dois julgados no período de 1994 a 1995 (CAMPOS, 2016). 

Nesse momento histórico do país, a Corte Constitucional Colombiana precisou ser firme para 

resistir às acusações de ditadura judicial oriunda dos diversos seguimentos da sociedade 

(elites econômicas, juristas e líderes de partidos políticos tradicionais), bem como às 

acusações governistas de que a Corte dificultava a manutenção da ordem pública em face da 

violência que a guerrilha representava. A gravidade da situação chegou a legitimar proposta 

de emendas à Constituição para eliminar o controle judicial; tais medidas, entretanto, não 

prosperaram (CAMPOS, 2016). Um segundo desafio do Tribunal Constitucional da Colômbia 

foi com relação ao controle de validade material de reforma da Constituição
34

. Consoante 

expresso na Constituição Colombiana de 1991, eventuais mudanças no texto somente serão 

                                                                                                                                                         
dispunha de apoios já antigos. Por outro lado, o que é mais importante, a Colômbia saía do episódio de La 

Violencia – guerra civil que assolou o país a partir de 1946, provocando 200 mil mortes. Durante aqueles anos 

surgiram grupos armados de inúmeras orientações, alguns muito politizados, outros menos. Entre eles, grupos 

comunistas que se qualificavam ora como “autodefesas”, ora como “guerrilhas”, que, enquanto combatiam o 

regime, frequentemente prosseguiam na luta pela terra. A problemática da guerrilha se insere, pois, num contexto 
bem diferente do de outros países da América Latina (PÉCAUT, 2010, p. 17-18.) 

 
34

 O controle de validade material de reforma da Constituição presume que haja no texto constitucional algumas 

matérias fundamentais (princípio federativo, direitos fundamentais) que não devem ser suprimidas ou reduzidas 

pelo legislador reformador. Caso isso ocorra, a emenda poderá ser declarada inconstitucional. Compõem o grupo 

das cortes que adotam este modelo: Corte Constitucional da Costa Rica, Suprema Corte da Índia, Corte 

Constitucional da Turquia, Supremo Tribunal Federal do Brasil e Corte Constitucional Colombiana (Nota de 
rodapé disponível em Campos (2016, p. 99-100). 
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declaradas inconstitucionais na hipótese de inobservância do texto da Carta. Contudo, a Corte 

construiu, ao longo dos anos, uma jurisprudência limitando as ações do legislador reformador, 

neste sentido. Essa lógica foi aplicada na discussão que envolveu a reeleição presidencial na 

Colômbia em duas ocasiões com posições distintas ao final. Na primeira situação, por meio da 

Sentença nº C-1040 (COLÔMBIA, 2005), de outubro de 2005, a Corte julgou constitucional a 

emenda que estabeleceu a reeleição no país, considerando que o fato da Constituição de 1991 

proibir a reeleição não impedia que se aprovasse, por emenda constitucional, a adoção de um 

regime de reeleição presidencial, não havendo aí , violação à vontade do legislador 

constitucional, mas, apenas, “atualização do desenho institucional” (CAMPOS, 2016; 

COLÔMBIA, 2015). Na segunda situação, através da sentença nº C-141, de fevereiro de 

2010, a Corte declarou inconstitucional a lei que convocava um referendo popular para 

aprovação de reforma constitucional para permitir uma segunda reeleição presidencial 

imediata (COLÔMBIA, 2018b). Foi uma das decisões mais importantes da história da Corte, 

pois permitiria que um governo com cerca de 70% de aprovação popular se mantivesse no 

poder por um período de 12 anos. A Corte considerou que haveria a partir daí uma 

concentração excessiva de poderes nas mãos dos Executivo, que ameaçava o princípio da 

separação dos poderes e representava uma ruptura com a ordem constitucional de 1991 

(CAMPOS, 2016). Para Campos (2016, p. 1017) é possível constatar que “muito graças ao 

seu capital institucional elevado, a Corte interferiu decisivamente nos rumos políticos do país, 

mas recebeu manifestações de apoio e respeito aos seus pronunciamentos definitivos”. Em 

síntese, por força de sua reputação de isenção e compromisso com a Constituição de 1991, a 

Corte Constitucional Colombiana, manteve, nas piores situações, a força de suas decisões e 

consolidou a harmonia institucional no país.  

No campo dos direitos fundamentais, sociais e econômicos a Corte Colombiana atuou 

não apenas na sua proteção e garantia, mas também direcionando a legislação e as decisões 

das instâncias judiciais inferiores. Por meio da atuação ativista da Corte, a Colômbia tem se 

beneficiado em termos de desenvolvimento social rumo ao seu projeto de Constitucionalismo 

transformativo (CAMPOS, 2016). Nesse percurso, a Corte se manifestou proferindo decisões 

que defenderam: a igualdade religiosa, a identidade social, cultural e econômica de nativos, a 

descriminalização do consumo de drogas, a descriminalização da eutanásia, a 

inconstitucionalidade da exigência de licença para o exercício do jornalismo, a licitude do 

trabalho sexual e os direitos básicos das prostitutas e, finalmente, a proibição de criminalizar 

o aborto (CAMPOS, 2016). No terreno dos direitos sociais, destacam-se a defesa dos 

seguintes aspectos: direito a saúde, direito aos serviços de seguridade social, proteção ao 
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idoso, extensão de benefícios de pensão e aposentadoria em respeito à isonomia, igualdade de 

direitos entre trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados, dentre outros (CAMPOS, 

2016).  

Consoante Campos (2016), a Corte Constitucional pauta suas ações de maneira ativista 

e popular, acompanhando os anseios e necessidades da sociedade colombiana. A postura da 

Corte implica em um direcionamento e um objetivo bem específico: “ela atua ativamente 

sobre as escolhas e medidas do Legislativo e do Executivo em razão de detectar omissões e 

insuficiências [objetivando] remover violações sistemáticas e contínuas de direitos 

fundamentais” (CAMPOS, 2016, p. 120). A evolução jurisprudencial da Corte Constitucional 

Colombiana, mormente naquilo que concerne às Sentenças relacionadas ao estado de coisas 

inconstitucional, demonstram bem como a Corte foi amadurecendo e cristalizando o 

entendimento sobre as principais demandas sociais, em contextos de violação de direito, que 

passaram a justificar a declaração de um estado de coisas inconstitucional. 

Em 1997, surge a primeira sentença que reconheceu e declarou um estado de coisas 

inconstitucional. A Sentença de Unificação SU -559, de 06 de novembro de 1997, versou 

sobre ações de tutela apresentadas por dezenas de professores de escolas municipais, 

denunciando violação de direitos fundamentais previdenciários (COLÔMBIA, 1997a). A 

alegação dos docentes era de que, mesmo sendo descontado de seus salários um percentual 

para fins previdenciários, não lhes era permitido filiar-se a um Fundo Nacional de 

Previdência. Constatando que, de fato, os municípios não estariam cumprindo sua obrigação 

de incluir os demandantes no referido Fundo Previdenciário, a Corte declarou um estado de 

coisas inconstitucional, expediu ordens estruturais para a imediata correção do problema e 

estendeu os efeitos da sentença àqueles que também possuíam o direito, mas não haviam 

demandado em juízo. Era o início do estado de coisas inconstitucional na Colômbia e o 

princípio de uma nova visão sobre as atribuições do poder público, e os impactos na vida dos 

cidadãos colombianos (COLÔMBIA, 1997a).  

Em 1998, por meio da Sentença T - 068, de 05 de março de 1998, a Caixa Nacional de 

Previdência foi demandada em juízo pela ausência de resposta quanto às solicitações de 

aposentados e pensionistas que buscavam os serviços de cálculos e pagamentos de diferenças 

de verbas previdenciárias (COLÔMBIA, 1998a). Com milhares de solicitações pendentes, a 

situação afetava inclusive o próprio poder público. A decisão da Corte que declarou um 

estado de coisas inconstitucional para este caso foi ainda mais assertiva que a anterior, uma 

vez que estabeleceu um prazo fixo de 06 (seis) meses para que o poder público sanasse as 
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irregularidades, ao mesmo tempo em que determinava que o acompanhamento do 

cumprimento das medidas fosse fiscalizado pela Defensoria Pública. Tal sentença 

representava já, um aprimoramento da primeira declaração do estado de coisas 

inconstitucional (COLÔMBIA, 1998a).  

Ainda no ano de 1998, é proferida uma das mais importantes sentenças do estado de 

coisas inconstitucional na Colômbia, a Sentença T – 153, de 28 de abril de 1998 

(COLÔMBIA, 1998b). A referida decisão tratava dos problemas relativos ao caos no sistema 

prisional da Colômbia, tendo como base a situação de violações de direitos fundamentais dos 

detentos nos presídios de Bogotá e de Medellín. Esta decisão se consolidou como uma 

decisão de caráter nitidamente estrutural, pois mobilizou os vários órgãos envolvidos, definiu 

planos, metas, ações e uma agenda com prazos fixos para serem cumpridos. Nessa ação, a 

Corte Constitucional Colombiana atuou de maneira direta na gestão dos gastos públicos, 

resolvendo parte dos problemas. Cumulativamente, em períodos distintos, a Corte 

Constitucional proferiu ainda mais três Sentenças estruturais que, de alguma forma, 

defenderam a execução de políticas públicas para proteção de direitos fundamentais dos 

detentos, sendo elas: a Sentença T – 606, de 27 de outubro de 1998 (COLÔMBIA, 1998c) que 

declarou a existência de um estado de coisas inconstitucional com relação a questões de 

saúde, assistência médica e fornecimento de medicamentos para os presos, a Sentença T – 

388, de 28 de junho de 2013 (COLÔMBIA, 2013) que reconheceu o estado de coisas 

inconstitucional relativo a superlotação dos presídios e a sentença T – 762, de 16 de dezembro 

de 2015, que declarou um estado de coisas inconstitucional reconhecendo que as violações de 

direitos dos detentos ainda persistiam (COLÔMBIA, 2015). Tal decisão apresentou alguns 

importantes aprimoramentos, como a determinação para a ciar um grupo encarregado de 

fiscalizar o cumprimento das ordens estruturais constantes das decisões judiciais em face dos 

problemas constatados na última decisão (COLÔMBIA, 2015).  

No mesmo ano de 1998, a Sentença de Unificação SU – 250, de 26 de maio de 1998, 

debruçou-se sobre a situação da não convocação de concurso para notários, cuja realização 

era prevista na Constituição de 1991 (COLÔMBIA, 1998d). Por leniência do estado em 

organizar o concurso, a solução adotada pela Corte Colombiana se restringiu a notificar os 

responsáveis para realizar ações capazes de reverter a situação. A questão voltou a ser 

analisada também por meio das Sentenças: T – 1698, de 07 de dezembro de 2000 

(COLÔMBIA, 2000), C – 373, de 15 de maio de 2002 (COLÔMBIA, 2002), C – 076, de 08 

de Fevereiro de 2006 (COLÔMBIA, 2006a), C – 421, de 31 de maio de 2006 (COLÔMBIA, 
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2006b) e C – 177 de 2009, confirmando-se a mantença do estado de coisas inconstitucional 

até os dias de hoje (COLÔMBIA, 2009). 

Também em 1998, a Sentença T – 289, de 04 de junho de 1998 (COLÔMBIA, 1998f), 

buscou solucionar o atraso no pagamento de salários dos trabalhadores municipais da cidade 

de Ciénaga. Reconhecendo a existência de um estado de coisas inconstitucional, a Corte 

determinou que se reestabelecesse o pagamento dos trabalhadores no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, notificando alguns órgãos estatais cujas atribuições eram auxiliar na fiscalização 

do cumprimento (COLÔMBIA, 1998f). 

A última sentença do ano de 1998 foi a Sentença T – 590, de 20 de outubro 

(COLÔMBIA, 1998g). Por ela, a Corte Constitucional analisou a solicitação de um detento 

que fora defensor de direitos humanos em uma ONG, antes de ser preso. Segundo o autor da 

ação, quando em liberdade participara de investigações que culminaram na prisão de alguns 

criminosos, que estariam custodiados naquele mesmo estabelecimento, fato que importava em 

grave risco para sua integridade física. A Corte sensibilizou-se com o caso pelo fato de que os 

ataques a defensores de direitos humanos ainda representavam uma tônica no país, fora isso, o 

simples cumprimento ordinário das atribuições de defensor de direitos humanos importava em 

graves riscos e ameaças a vida. Ao reconhecer a ocorrência de um estado de coisas 

inconstitucional para aquela situação, o Tribunal ordenou a transferência do preso e expediu 

uma solicitação ao Procurador Geral que dedicasse especial atenção à proteção da vida e 

integridade dos defensores de direitos humanos no país (COLÔMBIA, 1998g).  

Em 1999, por meio da Sentença T – 525, de 23 de julho de 1999, a Corte Constitucional 

Colombiana analisou o atraso no pagamento de verbas de aposentadoria (COLÔMBIA, 

1999). O Tribunal reconheceu que o referido atraso importava em violação do direito 

fundamental à vida e à seguridade social, prejudicando o mínimo vital para a sobrevivência de 

cada um dos demandados. Nesse caso, porém, a Corte ponderou sobre o risco de fazer 

sucumbir os municípios, obrigando-os a custear os gastos com um orçamento superior ao 

disponível, fato que poderia acentuar ainda mais o estado de coisas inconstitucional vigente. 

A declaração do estado de coisas inconstitucional não resolveu a situação em comento 

(COLÔMBIA, 1999). 

Por último, destaca-se a Sentença T – 025, de 22 de janeiro de 2004, que tratou da 

problemática intensa que envolve os deslocamentos internos forçados na Colômbia 

(COLÔMBIA, 2004a). O contexto dos deslocados forçados constitui-se no caso mais 

impactante no âmbito das sentenças estruturais que declararam os vários estados de coisas 
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inconstitucionais naquele país. Contudo, sem nenhuma dúvida, a decisão paradigmática, que 

ensejou as medidas que deram maior visibilidade e expressão a este problema social, foi a 

Sentença T-025/2004 (COLÔMBIA, 2004a). Nesse sentido, a conduta da Corte, por ocasião 

desta Sentença, definiu novos contornos à técnica de decisão que envolve o estado de coisas 

inconstitucional. Expulsos de duas próprias residências, os deslocados internos são refugiados 

dentro de seu próprio país, vítimas da violência urbana que decorre da ação de grupos 

guerrilheiros e do narcotráfico. Esta questão teve início nos anos 80, e até os dias de hoje, 

afeta, diretamente, grande parcela da população do país. A gravidade da situação fez com que 

a Corte Constitucional da Colômbia se manifestasse, em vários momentos, afirmando que os 

deslocados internos são um problema da humanidade que deve ser tratado com solidariedade 

e sensibilidade por todas as pessoas, começando pelos agentes do próprio Estado 

(COLÔMBIA, 2004a). Para a Corte, a situação compreende “um verdadeiro estado de 

emergência social” e pode ser avaliada como sendo “uma tragédia nacional que afeta os 

destinos de incontáveis colombianos e que marcará o futuro do país nas próximas décadas” e 

“um sério perigo para a sociedade política colombiana” (COLÔMBIA, 2004a). O Tribunal 

afirmou ainda que a situação é um estado inconstitucional que "contradiz a racionalidade 

implícita no constitucionalismo", causando "uma tensão óbvia entre a reivindicação da 

organização política e a prolífica declaração de valores, princípios e direitos contidos no texto 

básico da Constituição colombiana” (COLÔMBIA, 2004a). 

A Corte Constitucional considerou que em face do ambiente que circunda a questão dos 

deslocamentos internos, os envolvidos, mulheres, pais de família, crianças e idosos eram 

forçados a deixarem suas residências e suas vidas prematuramente, abandonando suas 

atividades econômicas habituais, tendo que migrar para outro local dentro das fronteiras do 

território nacional para fugirem da violência gerada pelo conflito armado interno, bem como 

da indiferença dos direitos humanos e do direito internacional humanitário como um todo. 

Expostos a um nível de vulnerabilidade muito mais alto, a situação implicava em violações 

graves, maciças e sistemáticas de seus direitos fundamentais, merecendo, portanto, atenção 

especial das autoridades. Para a Corte Constitucional os deslocados internos : “estão em um 

estado de fraqueza que as torna merecedoras de tratamento especial por parte do Estado” . No 

mesmo sentido, a Corte Colombiana ponderou pela  extrema necessidade de inclinar a agenda 

política do Estado para a solução do deslocamento interno e para o dever de priorizar muitos 

outros temas da agenda pública relacionados ao assunto, tendo em vista o impacto decisivo 

que, por suas dimensões e consequências psicológicas, políticas e socioeconômicas, o 

fenômeno exercia na vida nacional (COLÔMBIA, 2004a). Diante da multiplicidade de 
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direitos constitucionais afetados pelo deslocamento e em resposta às circunstâncias 

mencionadas anteriormente, que envolvem fragilidade especial, vulnerabilidade social e 

desamparo em que os deslocados se encontram  a jurisprudência constitucional da Corte 

destacou que as vítimas têm, em termos gerais, o direito de receber urgentemente tratamento 

especial do Estado, de forma prioritária. Esse direito ao tratamento prioritário constituiu para 

a Corte o ponto de apoio para proteção dos indefesos diante das situações de deslocamento 

interno forçado, sendo das vítimas, pois do contrário, a violação dos direitos fundamentais 

poderia perpetuar-se e, em muitas situações, ser agravada (COLÔMBIA, 2004a).  

O padrão de violações dos direitos da população deslocada se manteve ao longo dos 

anos sem que as autoridades competentes adotassem ações corretivas adequadas para superar 

o contexto de graves violações e sem a implementação de soluções específicas determinadas 

pela Corte, em face das sucessivas violações detectadas nas sentenças. A escassez de recursos 

materiais foi apontada como causa central para as falhas na implementação de políticas de 

assistência à população deslocada. O governo central alocou recursos financeiros inferiores às 

necessidades e muitas entidades territoriais não alocaram seus próprios recursos para 

participar dos diferentes programas. A falta de recursos afetou a maioria dos componentes 

levando as entidades envolvidas a não serem capazes de adotar ações concretas adequadas 

para atender aos objetivos estabelecidos nas políticas públicas de correção do problema. Por 

este motivo, durante um certo período, o nível de execução das políticas foi insuficiente em 

comparação com as necessidades da população deslocada, postergando uma solução mais 

permanente para o problema. A Lei nº 387 de 1997 reconheceu que a atenção da população 

deslocada deveria ocorrer de forma urgente e prioritária. No mesmo passo, a jurisprudência da 

Corte reforçou a necessidade de se priorizar a alocação de recursos para atendimento às 

vítimas e, assim, impor uma solução à crise social e humanitária que esse fenômeno 

representava (COLÔMBIA, 2004a). A Corte concluiu que para corrigir a situação seria 

necessário que as diferentes entidades nacionais e territoriais responsáveis pelo atendimento à 

população deslocada cumprissem, plenamente, suas obrigações constitucionais e legais, 

adotando em um prazo razoável, e dentro das órbitas de suas competências, ações corretivas 

apoiadas por uma dotação orçamentária suficiente (COLÔMBIA, 2004a). Ao ordenar este 

tipo de medidas, o Tribunal não estava sendo indiferente ao princípio da separação de poderes 

estabelecida pela Constituição, nem estaria substituindo as outras autoridades no desempenho 

de suas funções. Ao contrário, a Corte, levando em consideração os instrumentos legais que 

relacionavam-se à política de atenção à população deslocada, bem como o desenho da política 

e os compromissos assumidos pelas diferentes entidades, apelava ao princípio constitucional 
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da colaboração harmoniosa entre os diferentes ramos do poder, para garantir o cumprimento 

dos deveres de proteção efetiva dos direitos de todos os residentes no território nacional. Em 

síntese, apenas cumpria algo que seria uma atribuição natural do juiz constitucional de um 

Estado Social de Direito em relação aos direitos que tinham uma clara dimensão de benefício 

(COLÔMBIA, 2004a). 

Dentre os fatores avaliados pela Corte Constitucional Colombiana para definir se havia, 

na realidade, viabilidade para uma declaração de um estado de coisas inconstitucional, 

deveriam ser constatados os seguintes requisitos:  

a) a violação maciça e generalizada de vários direitos constitucionais capazes de 

afetar um número significativo de pessoas;  

b) omissão prolongada das autoridades no cumprimento de suas obrigações para 

garantia dos direitos;  

c) adoção de práticas inconstitucionais, como a incorporação da ação de tutela 

como parte do procedimento para garantia do direito violado;  

d) a não emissão de medidas legislativas, administrativas ou orçamentárias 

necessárias para coibir violação de direitos; 

e) existência de um problema social cuja solução comprometesse a intervenção de 

várias entidades, requerendo-se a adoção de um conjunto complexo e 

coordenado de ações e demandando um nível de recursos que exigissem um 

esforço orçamentário adicional significativo;  

f) hipótese de todos os afetados pelo mesmo problema recorrerem a ações de tutela 

para obtenção de proteção para seus direitos, gerando um maior 

congestionamento judicial (COLÔMBIA, 2004a). 

Desse modo, vários elementos confirmaram a existência de uma situação 

inconstitucional caótica em relação à situação da população deslocada internamente. Em 

primeiro lugar, a gravidade da situação de violação de direitos, enfrentada pela população 

deslocada foi expressamente reconhecida pelo mesmo legislador ao definir a condição de 

deslocada, destacando-se a violação maciça de múltiplos direitos. Em segundo lugar, outro 

elemento que confirmava a existência de uma situação inconstitucional em termos de 

deslocamento forçado era o alto volume de ações de tutela apresentadas pelos deslocados para 

obtenção de diferentes auxílios e o aumento delas. Terceiro, o acúmulo de processos 

confirmava essa situação inconstitucional e indicava que a violação de direitos afetava grande 

parte da população deslocada em múltiplos locais do território nacional, sendo que as 
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autoridades não adotavam as correções necessárias. Quarto, a continuação da violação de tais 

direitos não era atribuível a uma única entidade (COLÔMBIA, 2004a). Em quinto lugar, a 

violação dos direitos dos deslocados residia em fatores estruturais estabelecidos na Sentença 

T – 025/2004, a qual destacava a falta de correspondência entre o que as regras diziam e os 

meios para cumpri-las, um aspecto que adquiria uma dimensão especial ao considerar os 

recursos insuficientes, dada a evolução e magnitude do problema dos deslocados internos 

(COLÔMBIA, 2004a).  

Sendo assim, a Terceira Câmara de Revisão da Corte Constitucional declarou 

formalmente a existência de uma situação inconstitucional em relação às condições de vida da 

população deslocada internamente, recomendando que as autoridades nacionais e territoriais, 

no âmbito de suas competências, adotassem as medidas corretivas para superar aquele estado 

de coisas inconstitucional. Ao decidir sobre as ações de tutela que envolviam o caso, a Corte 

concluiu que, devido às condições de extrema vulnerabilidade em que se encontrava a 

população deslocada, bem como às reiteradas omissões do Estado em sua proteção, haviam 

violações gerais de direitos fundamentais, sendo eles: direito a uma vida digna, à integridade 

pessoal, à igualdade, à petição, ao trabalho, à saúde, à previdência social, à educação, ao 

mínimo vital e à proteção especial devida aos idosos, à mulher, aos pais de família e aos 

filhos. Tais violações vinham ocorrendo de maneira massiva, prolongada e repetida e não 

seriam atribuíveis a uma única autoridade. Tal situação seria devido a problemas estruturais 

que afetavam toda a política de atenção elaborada pelo Estado e por seus diferentes 

componentes, em face dos recursos insuficientes destinados ao financiamento dessa política e 

à precária capacidade institucional para implementá-la (COLÔMBIA, 2004a). Entre os 

direitos constitucionais fundamentais que estavam ameaçados ou violados por situações de 

deslocamento forçado, a jurisprudência desta Corte indicava os seguintes (COLÔMBIA, 

2004a):  

a) o direito à vida em condições de dignidade, dadas as circunstâncias subumanas 

associadas à sua mobilização e permanência no local provisório de chegada; e 

aos frequentes riscos que ameaçariam diretamente sua sobrevivência;  

b) os direitos das crianças, mulheres, pais de família, deficientes e idosos e de 

outros grupos especialmente protegidos;  

c) o direito de escolher seu local de residência, na medida em que, para escapar ao 

risco de sua vida e integridade pessoal, os deslocados seriam forçados a fugir de 

seu local habitual de residência e trabalho;  
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d) os direitos ao livre desenvolvimento da personalidade, à liberdade de expressão 

e associação, dado o ambiente intimidador que precederia aos deslocamentos e 

as consequências que essas migrações teriam na materialização dos projetos de 

vida dos afetados;  

e) devido às características do deslocamento, haveria violação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais das vítimas;  

f) em muitos casos, o deslocamento implicaria em uma dispersão das famílias 

afetadas, prejudicando o direito de seus membros à unidade familiar  e à 

proteção integral da família;  

g) o direito à saúde, em conexão com o direito à vida, não apenas porque o acesso 

de pessoas deslocadas a serviços essenciais de saúde estaria substancialmente 

prejudicado pelo seu deslocamento, mas também pelas condições de vida 

deploráveis;  

h) o direito à integridade pessoal, ameaçado tanto pelos riscos à saúde das pessoas 

deslocadas quanto pelo alto risco de ataques a que elas estariam expostas devido 

à sua própria condição de desapropriação;  

i) o direito à segurança pessoal, uma vez que o deslocamento implicaria em riscos 

específicos, individualizáveis, concretos, presentes, importantes, sérios, claros e 

discerníveis, excepcionais e desproporcionais a vários direitos fundamentais das 

pessoas afetadas;  

j) a liberdade de circulação no território nacional e o direito de permanecer no 

local escolhido para morar, uma vez que a própria definição de deslocamento 

forçado admitia a natureza não voluntária da migração para outro ponto 

geográfico;  

k) o direito ao trabalho e a liberdade de escolher uma profissão ou comércio, 

especialmente no caso de agricultores que são obrigados a migrar para as 

cidades e, consequentemente, abandonariam suas atividades habituais;  

l) o direito a uma dieta mínima, que restaria-se insatisfeita em um grande número 

de casos, devido aos níveis muito altos de pobreza extrema a que muitas pessoas 

deslocadas estariam submetidas, impedindo-as de satisfazer suas necessidades 

biológicas mais essenciais, com impacto, no pleno gozo de todos os outros 

direitos fundamentais, em particular os direitos à vida, à integridade pessoal e à 

saúde, principalmente, para menores de idade
;
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m) o direito à educação, em particular ao dos menores que sofriam com o 

deslocamento forçado e, portanto, eram forçados a interromper seu processo de 

treinamento; 

n) o direito à moradia digna, uma vez que as pessoas em condições de 

deslocamento precisariam deixar suas próprias casas ou locais de residência 

habituais e se submeter a condições inadequadas de moradia nos locais para 

onde se deslocassem;  

o) o Direito à paz, cujo núcleo essencial incluiria a garantia pessoal de não sofrer, 

tanto quanto possível, os efeitos da guerra, muito menos quando o conflito 

ultrapassasse os canais estabelecidos pelo Direito Internacional Humanitário, em 

particular a proibição de dirigir ataques contra a população civil; 

p) o direito à personalidade jurídica, uma vez que, em face do deslocamento, a 

perda de documentos de identidade dificultaria o registro como pessoas 

deslocadas e o acesso a diferentes auxílios, bem como a identificação de 

representantes legais, no caso de menores e idosos que eram separados de suas 

famílias;  

q) o Direito à igualdade, considerando que mesmo sendo a condição de deslocado, 

única circunstância que diferenciaria as vítimas do restante da população, estas 

estariam expostas a todas as violações de direitos fundamentais possíveis e 

também à discriminação.  

Após realizar todas as constatações, fundamentadas nas violações ao texto da 

constitucional, a Corte Constitucional Colombiana, analisando o quadro fático e seus reflexos, 

e tendo em vista a gravidade da crise dos deslocamentos forçados internos, adotou a seguinte 

postura e expediu as seguintes ordens:  

a) declarou a existência de um estado de coisas inconstitucional com relação à 

situação da população deslocada interna, fundamentando-se na falta de 

concordância entre a seriedade das violações de direitos, por um lado, e a 

quantidade de recursos destinados a garantir a fruição efetiva de tais direitos, 

bem como a capacidade institucional para implementar os comandos 

constitucionais, por outro;   

b) comunicar, por meio da Secretaria-Geral, a situação inconstitucional ao 

Conselho Nacional para a Atenção Integral à população deslocada pela 
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violência, para que elabore e implemente um plano de ação para superar o 

problema;  

c) informar a situação ao Ministro do Interior e da Justiça, para garantir que os 

responsáveis adotem as decisões necessárias para assegurar coerência no 

cumprimento das obrigações em favor dos deslocados e uma melhor alocação 

dos recursos para proteção efetiva dos direitos das vítimas;  

d) determinar ao Conselho Nacional de Atenção Integral à População Deslocada 

pela Violência que, nos três meses seguintes à decisão T – 025/2004, seja 

adotado um programa de ação, com cronograma preciso, visando corrigir as 

deficiências de capacidade institucional;  

e) determinar ao Conselho Nacional de Atenção Integral à População Deslocada, 

que em um período máximo de 6 meses, a partir da comunicação da Sentença T 

– 025/2004, concluam-se as ações destinadas a garantia de proteção mínimo de 

direitos das vítimas;  

f) informar ao Ministro das Relações Exteriores o conteúdo da decisão T – 

025/2004;  

g) determinar a todas as autoridades do país responsáveis pelo atendimento à 

população deslocada, que se abstenham de incorporar o arquivamento da ação de 

tutela como requisito para acessar qualquer direito definido em lei. O Estado, 

por meio de seus agentes deverá responder de maneira eficiente às solicitações 

das vítimas; 

h) noticiar o teor da Sentença T – 025/2004 ao Diretor da Rede de Solidariedade 

Social e ordenar aos encarregados de prestar auxílio aos deslocados, 

imediatamente, o rol de direitos básicos de todas as pessoas que foram vítimas 

de deslocamento forçado interno;  

i) em relação às ordens específicas para a concessão do auxílio previsto nos 

programas de habitação e restauração socioeconômica, deve-se responder em 

profundidade, de forma clara e precisa às solicitações apresentadas pelas 

vítimas;  

j) determinar a Rede de Solidariedade, que se proceda à avaliação da situação das 

vítimas peticionárias, em um prazo não superior a 8 dias, contados a partir da 

notificação. O objetivo é determinar a existência de condições objetivas de 

deslocamento que viabilizem ao Estado oferecer acesso imediato ao auxílio 

previsto para sua proteção;  
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k) determinar a Rede de Solidariedade Social e aos Secretários de Saúde que 

avancem de forma coordenada em todas as ações necessárias para garantia do 

efetivo acesso à saúde, no prazo máximo de 15 dias, contados da notificação da 

referida tutela. Do mesmo modo, determinar ainda, que se avance de maneira 

coordenada, em todas as todas as ações necessárias para garantir o acesso efetivo 

ao sistema de saúde e fornecimento de medicamentos àqueles que necessitam de 

tratamento;  

l) determinar a Rede de Solidariedade Social e aos Secretários de Educação que 

avancem de forma coordenada em todas as ações necessárias para garantia do 

efetivo acesso ao sistema educacional, no prazo máximo de um mês, contados 

da notificação da referida tutela;  

m) comunicar o teor da Sentença T – 025/2004 ao Provedor de Justiça, para que 

acompanhe o cumprimento das ordens gerais, informando o parecer sobre os 

progressos e dificuldades encontrados;  

n) comunicar o teor da Sentença T – 025/2004 ao Provedor de Justiça, para que, no 

âmbito de suas atribuições, monitorar o cumprimento da decisão;  

o) Comunicar o teor da Sentença T – 025/2004 à Procuradoria Geral da República, 

para que, no âmbito de suas atribuições, monitore o cumprimento da sentença e 

as ações das autoridades.  

O contexto dos deslocamentos forçados internos na Colômbia é uma questão histórica 

para o país, que já se arrasta há décadas sem solução. Visando diminuir os efeitos do 

problema, a Colômbia tem investido milhões em recursos financeiros e mão-de-obra, dentre 

outras ações de apoio às vítimas, entretanto, sem muito sucesso. O deslocamento forçado 

interno é uma das questões mais graves que a Colômbia já enfrentou, um drama permanente, 

um problema socioeconômico que denuncia a impotência do Estado diante da violência e da 

guerrilha, e, acima de tudo, um estado de coisas inconstitucional em aberto, ainda sem 

solução. 

 

4.6.1 Humano, demasiado humano
35:

 entre o vulgar e o fundamental nos limites da Sentença T-398 de 

2019 da Corte Constitucional Colombiana 

                                                 
35

 Humano, demasiado humano é o título de um livro publicado pelo filósofo Friedrich Nietzsche em 1878, foi 

redigido a partir de 1876, logo após o rompimento com o projeto de renovação cultural representado pela arte 

wagneriana e apoiado na filosofia schopenhaueriana, ato que se consolidou com a decepção vivida durante a 
inauguração do Festival de Bayreuth, em agosto daquele ano (1876) (OLIVEIRA, 2013). 



138 
 

 

 

É natural que questões complexas, por vezes, estejam inclinadas a serem vistas sob uma 

ótica igualmente complexa. Nesse sentido, as análises que as acompanham, bem como as 

soluções que, muitas vezes, são implementadas, partem de uma noção de todo modo 

complexa, porém um pouco distante da realidade. Contudo, há casos em que apresentando-se 

sob o manto de uma suposta trivialidade vão ocultar discussões importantes, cujas soluções 

impactarão de forma decisiva na vida de alguns indivíduos. É quando aquilo que é essencial 

para o conteúdo da dignidade da pessoa humana se disfarça e veste a roupagem do simples e 

do banal. Foi o que ocorreu com a Sentença T-398, de 29 de agosto de 2019, aprovada pela 9ª 

Câmara de Revisão da Corte Constitucional Colombiana, sob a relatoria do Ministro Alberto 

Rojas Rios. Essa decisão da Corte Constitucional Colombiana, por si só, justifica um destaque 

à parte, na intrincada teia do estado de coisas inconstitucional, pelo seu ineditismo e senso de 

humanidade, ao tocar uma situação, que aparentemente simples, afetava a vida de um grupo 

considerável de mulheres moradoras de rua vulneráveis.  

A cidadã colombiana Martha Cecilia Durán Cuy, uma mulher, moradora de rua, 

cadastrada no Sistema de Informações e Registro de Beneficiários (SIRBE) da Secretaria 

Distrital de Integração Social de Bogotá, relatou para um grupo de três Agentes informais sua 

imensa dificuldade na manutenção de toalhas ou absorventes para sua higiene menstrual, em 

face de sua paupérrima situação de habitante de rua. Seu incrível estado de indigência a 

levava, muitas vezes, a realizar sua higiene menstrual utilizando-se de trapos recolhidos no 

lixo da cidade de Bogotá, na Colômbia: “às vezes fazemos bem e às vezes fazemos mal” 

(COLÔMBIA, 2019b). Os relatos daquela cidadã impressionaram o grupo de Agentes 

informais que atuaram no caso, pela extrema situação de penúria e indignidade que aquela 

mulher era obrigada a sobreviver e gerenciar, mensalmente, seu fluxo de sangue: "se eu tenho 

o pedaço, não preciso comer e se tenho que comer, não tenho o pedaço", “às vezes, compro 

uma toalha que vale quinhentos pesos e dura um dia, às vezes recebo o período e dura dez 

dias e eu sem toalhas e nada” (COLÔMBIA, 2019b). Os Agentes informais Ana Milena 

Zambrano Díaz, Luciana Rodríguez Zapata e Sergio Alejandro Casas Cifuentes constataram 

que, de fato, Martha Cecilia Durán Cuy, era uma cidadã de recursos materiais muito 

limitados, que conseguia arrecadar para seu sustento aproximadamente entre 7.000 e 8.000 

pesos a cada quatro dias (COLÔMBIA, 2019b). Sua escassez de recursos materiais não 

permitia a aquisição de absorventes higiênicos próprios para aquela situação e em quantidade 

e regularidade necessárias, situação que a forçava a perambular pela cidade, recolhendo nos 

lixos alguns trapos para o uso durante o período menstrual. Martha Cecilia Durán Cuy relatou 
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que, quando menstruada, ficava assustada pois, não obstante às cólicas menstruais, também 

expulsava muitos coágulos de sangue grandes, uma condição muito ruim, sofrível e 

degradante para um ser humano, qualquer que fosse ele (COLÔMBIA, 2019c). 

Desta forma, os Agentes informais Ana Milena Zambrano Díaz, Luciana Rodríguez 

Zapata e Sergio Alejandro Casas Cifuentes consideraram que, assim como Martha Cecilia 

Durán Cuy, muitas mulheres habitantes de rua não tinham o devido acesso a produtos básicos 

de higiene feminina menstrual, sendo forçadas a realizar manobras prejudiciais à saúde, como 

manuseio de toalhas higiênicas obtidas no lixo, panos e trapos sujos de substâncias nocivas ao 

corpo. Com base nisto, os Agentes interpuseram uma ação de tutela contra o Ministério da 

Saúde, a fim de proteger os direitos fundamentais à saúde de Martha Cecilia Durán Cuy, 

tendo como pano de fundo a proteção ao direito à vida, de modo a obter a satisfação material 

para acesso a produtos básicos para higiene feminina da moradora de rua (COLÔMBIA, 

2019c).  

A partir daí, a 9ª Câmara de Revisão estudou o caso da moradora de rua Martha Cecilia 

Durán Cuy. Os Agentes informais sustentavam que ela possuía recursos financeiros limitados, 

que eram gastos em alimentação e hospedagem ou em higiene corporal, aqui compreendida 

como gestão da higiene menstrual, mas seus parcos recursos não permitiam que ela atendesse 

às três necessidades básicas. Do mesmo modo, informaram também que Martha Cecilia não 

recorria aos serviços oferecidos pelas entidades de saúde, pois também não tinha 

conhecimento sobre a higiene adequada de sua esfera íntima durante o período menstrual, 

bem como dos riscos envolvidos em não ter essa higiene. Consequentemente, Martha Cecilia 

Durán Cuy costumava usar trapos durante o período menstrual. Toda esta situação também 

denotava uma falha estrutural nos serviços públicos de saúde e assistência pois seriam 

necessárias também, práticas educativas ou campanhas que instruíssem moradoras de rua para 

este tipo de situação indigna. Os agentes informais solicitaram, então, que a Martha Cecilia 

Durán Cuy, fossem garantidos os direitos fundamentais à saúde e à vida digna e que o 

Departamento Distrital de Saúde, ou as autoridades competentes, fossem responsáveis pelo 

fornecimento desses materiais de higiene pessoal. A Secretaria Distrital de Saúde sustentou, 

entretanto, que o fornecimento de elementos básicos para o gerenciamento da higiene 

menstrual não fazia parte das atribuições da entidade porque, por um lado, sua função não se 

limitava a fornecer medicamentos, serviços ou materiais de saúde e, por outro, porque não 

podiam fornecer materiais e serviços de saúde excluídos do plano de benefícios de saúde, de 

acordo com a Resolução nº 244 de 2019 (COLÔMBIA, 2019c). A Secretaria Distrital de 

Integração Social argumentou que havia informado à moradora de rua, no âmbito do projeto 
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abrangente de prevenção e assistência, e fornecera, oportunamente, dentre outros materiais, 

absorventes, conforme declarado no Sistema de Registro de Destinatários dos Programas 

Sociais do Distrito (SIRBE). Portanto, as entidades envolvidas solicitaram que o Judiciário 

negasse a ação proposta pelos Agentes informais em favor de Martha Cecilia Durán Cuy, sob 

a alegação de que os serviços foram prestados de acordo com suas capacidades e atribuições. 

De igual modo, o Ministério da Saúde solicitou que a ação de tutela fosse declarada 

inadmissível e o órgão isento de qualquer responsabilidade, pois havia sido elaborada uma 

política pública para os moradores de rua, sendo que, na verdade, o suprimento de toalhas 

sanitárias estaria excluído do plano de benefícios à saúde, uma vez que não seria um serviço 

ou material da área de saúde, nem poderia ser configurado como condição social determinante 

de saúde (COLÔMBIA, 2019c). A Secretaria Distrital das Mulheres declarou que o órgão não 

seria competente para fornecer serviços ou orientações de cuidados de saúde, ou para garantir 

acesso a suprimentos de higiene menstrual. Assim, foi solicitado também que as 

reivindicações da ação de tutela em relação a esta entidade fossem rejeitadas (COLÔMBIA, 

2019c). Lado outro, o órgão indicou quais seriam as entidades competentes para garantia do 

acesso aos serviços e materiais de saúde, levando em consideração às condições sociais 

determinantes de saúde, os fatores de vulnerabilidade e a abordagem diferencial na 

perspectiva de gênero (COLÔMBIA, 2019c).  

Uma vez estabelecida a origem da ação de tutela, a 9ª Câmara de Revisão resolveu o 

problema jurídico analisando se o Ministério da Saúde e os Secretários Distritais de Saúde, 

Integração Social e Mulheres de Bogotá estariam violando os direitos fundamentais à 

dignidade humana e à saúde, em termos de direitos sexuais e reprodutivos, dos quais derivaria 

o direito ao manejo da higiene menstrual, para o caso da cidadã Martha Cecilia Durán Cuy, 

sem considerar, dentro de suas próprias políticas e ações, o fornecimento de absorventes 

higiênicos para mulheres em situação de habitação na rua. Para resolver a questão jurídica, a 

9ª Câmara de Revisão considerou que uma das facetas da dignidade humana seria a de 

permitir a realização de um projeto de vida, sendo que tal fato estaria vinculado às sérias 

limitações que estão relacionadas às vidas das mulheres moradoras de rua. Não estariam em 

jogo, portanto, apenas as possibilidades materiais, mas também as questões orgânicas, dentre 

elas, àquelas vinculadas ao fato destas mulheres terem que enfrentar, mensalmente, questões 

corporais, como o fluxo de sangue na menstruação, sem condições mínimas de saúde, o que 

resultaria na violação dos direitos analisados. A sala de revisão reconheceu que a menstruação 

seria um processo biológico, típico do ciclo de vida das mulheres, que muitas vezes, promovia 

uma certa exclusão de espaços educacionais, de trabalho e sociofamiliares , dentre outros, 
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considerando sua ocorrência ainda um tabu feminino. Da mesma forma, a menstruação 

constituiria, assim, uma condição na realização do projeto de vida da mulher, especialmente 

se ela estivesse em situação de vulnerabilidade, como seria o caso das mulheres em situação 

de habitação na rua (COLÔMBIA, 2019c).  

Desta forma, a 9ª Câmara de Revisão concluiu que o Estado teria sim a obrigação de 

fornecer instalações adequadas para que as mulheres moradoras de rua pudessem realizar suas 

diferentes atividades relacionadas ao seu projeto de vida, inclusive sua própria higiene 

corporal. Também se reconheceu que o Estado deveria adotar as medidas necessárias para que 

as situações de estigmatização e exclusão social fossem superadas. A 9ª Câmara de Revisão 

constatou que a dignidade humana estaria intrinsecamente ligada ao direito das mulheres à 

administração da higiene menstrual, estando relacionada também com as condições materiais 

mínimas de existência e a uma vida livre de humilhações. Foi argumentado que a 

jurisprudência daquela Corte sustentava que toda pessoa necessitava de bens e serviços 

essenciais para sua subsistência e que quando a questão é confrontada com pessoas em 

situações de vulnerabilidade, como as moradoras de rua, existe uma obrigação do Estado de 

conceder tais bens e serviços (COLÔMBIA, 2019c). 

Quanto ao direito à uma vida livre de humilhações, a 9ª Câmara de Revisão reiterou que 

no caso das questões relativas à gestão da higiene menstrual, as mulheres não poderiam ser 

consideradas como agentes de impureza ou fertilidade e, como resultado, serem submetidas à 

processos excludentes ou atribuições de papéis estigmatizadores de gênero. Esse direito 

implicaria na obrigação do Estado de implantar todas as ações possíveis, especialmente 

educacionais, destinadas a conscientização do público sobre o natural processo biológico da 

menstruação, para que os tabus ao seu redor fossem abandonados e fosse assegurada a 

participação efetiva das mulheres em todos os meios sociais, de acordo com o projeto de vida 

que a mulher livremente escolhesse. Posteriormente, a 9ª Câmara de Revisão realizou uma 

abordagem acerca do direito ao manejo da higiene menstrual e sua dimensão positiva, 

circunscrita aos direitos sexuais e reprodutivos e com caráter reforçado, com base na 

dimensão funcional da dignidade humana. Sob tais parâmetros, o gerenciamento da higiene 

menstrual foi analisado como o direito de toda mulher usar adequadamente os meios materiais 

necessários para absorção ou coleta de sangue menstrual (COLÔMBIA, 2019c). A conclusão 

foi que este direito, por sua vez, consiste em quatro condições essenciais, a saber:  

a) o uso de material adequado para estancar o sangue;  
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b) a capacidade de fazer tais adaptações materiais na privacidade e sempre que 

necessário;  

c) o acesso a instalações, água e sabão para lavar o corpo, bem como descartar o 

material utilizado;  

d) a educação para entender os aspectos básicos relacionados ao ciclo menstrual, tias 

como, a forma de lidar com o assunto de maneira digna e sem nenhum desconforto. 

 Assim, a 9ª Câmara de Revisão vinculou a dimensão positiva do direito à gestão da 

higiene menstrual com o dever estatal de implantar todas as ações possíveis, para que as 

mulheres fossem atendidas dentro das condições necessárias e para poderem administrar, 

adequadamente, sua higiene menstrual (COLÔMBIA, 2019c).  

Essa decisão impactou, diretamente, no desenho de uma política pública para lidar com 

as questões relacionadas à higiene, em específico na oferta de material absorvente e 

infraestrutura adequada para moradoras de rua, abordando também, de forma educativa, os 

inúmeros estigmas sociais que existem em torno da menstruação. Esta dimensão envolveu, de 

um modo geral, os legisladores e as autoridades governamentais, tanto em nível nacional, 

como em nível territorial. Da mesma forma, a 9ª Câmara de Revisão consignou que, quando 

as ações estatais envolvessem pessoas em situação de rua, caberia ao Estado garantir as 

condições mínimas de vida digna para todas as pessoas. Para isso, deveria ser fornecido 

assistência e proteção às pessoas que estivessem em situação de vulnerabilidade, diretamente 

através de investimentos em gastos sociais ou através da adoção de medidas específicas em 

favor destas pessoas (COLÔMBIA, 2019c). 

Após analisar o contexto nacional e local das mulheres em situação de rua, bem como 

estudar o caso específico, a 9ª Câmara de Revisão de Tutela avaliou também que as entidades 

vinculadas ao processo violavam os direitos sexuais e reprodutores da cidadã Martha Cecilia 

Durán Cuy. Consoante analisado pela Corte, essas violações ocorreriam pelo fato de que:  

a) não existia uma política específica de gerenciamento abrangente para a higiene 

menstrual dotada de componentes mínimos;  

b) não havia colaboração adequada entre a Secretaria Distrital de Saúde e a Secretaria 

Distrital de Integração Social;  

c) não havia registro adequado dos serviços prestados a Martha Cecilia Durán Cuy, o 

que não permitiu inferir se ela recebeu o suprimento de material absorvente menstrual 

adequado ou treinamento em higiene menstrual (COLÔMBIA, 2019c).
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Assim, a 9ª Câmara de Revisão procedeu à revogação da sentença do Tribunal Civil 

Municipal de Bogotá, proferida em 16 de abril de 2018, a qual negava a proteção em favor de 

Martha Cecilia Durán Cuy. Desse modo, a sentença ordenou que, doravante, se protegessem 

os direitos sexuais e reprodutivos da vítima (COLÔMBIA, 2019c).  

A 9ª Câmara de Revisão ordenou, portanto, à Secretaria Distrital de Integração Social 

de Bogotá que passasse a fornecer a cidadã Martha Cecilia Durán Cuy os suprimentos 

necessários e em quantidade adequada para que ela pudesse prover sua higiene menstrual, 

sem a obrigação, contudo, de providenciar suprimentos em quantidades desproporcionais. 

Também ordenou que a Secretaria Distrital de Mulheres de Bogotá, em colaboração 

harmoniosa com as outras secretarias distritais e dentro de um prazo razoável, planejassem e 

liderassem, no âmbito de suas competências, uma política pública territorial relativa à gestão 

da higiene menstrual (COLÔMBIA, 2019c). 

O Departamento Distrital de Integração Social também foi encarregado de implementar 

um plano de contingência que incluísse ações concretas para o fornecimento de material 

absorvente adequado em favor dessa população, bem como um sistema de registro adequado 

na escolha do material e no número de entregas. Para proteção e garantia dos direitos das 

mulheres em situação de rua, e em respeito ao devido processo legal, e à autonomia das 

entidades territoriais, no desenho e execução de políticas públicas, a 9ª Câmara de Revisão 

considerou pertinente recomendar, ainda, uma revisão das políticas públicas atuais sobre 

habitação nas ruas e sobre gestão da higiene menstrual. Caso as entidades envolvidas 

considerassem que suas políticas públicas não eram capazes de contemplar o gerenciamento 

da higiene menstrual, o ajuste ou atualização deveria ser, então, realizado de acordo com as 

diretrizes estabelecidas na decisão. Assim, a 9ª Câmara de Revisão promoveu um estímulo 

para que as entidades territoriais, nas quais vivem as mulheres inseridas no contexto da 

situação de rua, revisassem suas políticas públicas e adequassem-nas aos termos das 

necessidades de gestão da higiene menstrual para moradoras de rua, compatibilizando-as, 

quando necessário, com as diretrizes estabelecidas pela Sentença T-398 de 2019 

(COLÔMBIA, 2019c). 

Para Beltrán (2019) essa a decisão aponta uma falha estrutural completa, sendo uma 

típica sentença que almeja solucionar um problema de violação generalizada e sistemática de 

direitos fundamentais de um grupo vulnerável, determinando às autoridades que elaborem e 

implementem uma política pública específica. A colaboração de alguns cidadãos que atuavam 

como Agentes informais foi essencial para que a questão tivesse visibilidade e chegasse a 
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mais alta Corte do país. A circunstância fática demonstra a seriedade da situação e o contexto 

prosaico com que as intervenções estruturais normalmente ocorrem. Conforme Beltrán 

(2019), dois motivos fazem dessa decisão uma experiência bem-sucedida, quais sejam:  

i) a decisão assegura os direitos de um grupo humano cuja proteção não gera capital 

político, logo não seria razoável esperar que os atores envolvidos nesta área se ocupassem do 

assunto de forma espontânea, sem serem pressionados;   

ii) a decisão estabelece uma estratégia de solução de casos estruturais importantes que 

poderia ensejar a correção de parte dos defeitos que surgiram com a expedição de outras 

importantes sentenças estruturais que despertaram o interesse de parcela da doutrina, mas 

cujos efeitos ainda são muito questionáveis (BELTRÁN, 2019). 

O valor simbólico da decisão consiste no fato de que ela lida com um grupo 

marginalizado cujas necessidades são invisíveis para os atores políticos da sociedade atual. 

Isso se deve ao fato de que os moradores de rua são cidadãos à margem da sociedade, em 

geral vistos como sujeitos perigosos dos quais o restante da população espera ser defendida. 

Para a maioria dos indivíduos da sociedade, os moradores de rua formam um grupo diferente 

e ameaçador, cuja segregação, sempre necessária, deve ser garantida pelas autoridades. Essa 

percepção preconceituosa os impede de compreender que moradores de rua também fazem da 

população, que requerem a proteção do Estado e são detentores de direitos. A decisão T-398 

de 2019 propõe, de forma simples e realista, que as autoridades implementem uma política 

pública destinada a atender as necessidades de gestão da higiene menstrual das moradoras de 

rua de Bogotá. Conforme dados oficiais, o universo de beneficiárias desse programa é de 

3.441 mulheres, quantitativo que facilitaria, inclusive, o monitoramento do cumprimento da 

decisão (BELTRÁN, 2019). 

A decisão T-398 de 2019 não possui o caráter midiático de outros provimentos 

estruturais, porém sua parcimônia e objetividade estabelece um diferencial importante. O 

programa de ações públicas estabelecido no âmbito da decisão determina que os órgãos 

competentes possam garantir um conteúdo mínimo, no tocante às necessidades das vítimas 

(fornecimento de toalhas, fornecimento de instalações que permitam limpeza pessoal e troca 

de compressas, ações educativas de combate aos preconceitos existentes contra a 

menstruação, dentre outros), que possibilitará, de certa forma, um controle judicial do 

cumprimento da sentença. Nesse aspecto, a sentença é muito positiva, porquanto possibilita 

que as ações sejam implementadas por especialistas, consoante critérios técnicos, 

incentivando as autoridades a colaborarem com o cumprimento da determinação, sem lhes 
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impor um fardo injusto e desproporcional. Sem a pretensão de solucionar todas as questões 

que envolvem a marginalização da população de rua, a sentença não busca entregar uma 

política pública nacional para a gestão da higiene menstrual das moradoras de rua. Ao 

contrário, ela busca resolver uma necessidade simples e imediata de um grupo bem definido 

(BELTRÁN, 2019). 

De uma maneira geral, talvez o grande mérito da Sentença T-398 de 2019 tenha sido 

conferir uma maior visibilidade às mazelas que afligem as populações femininas de 

moradores de rua, principalmente naquilo que concerne às questões específicas de gênero. Se 

para mulheres que tem emprego, moradia e renda, de quaisquer classe social, a questão 

biológica da menstruação ainda evoca situações que redundam em constrangimento e mal-

estar, no contexto mais ordinário do dia a dia, imagine-se para uma moradora de rua que, 

batalhando por alimento e abrigo, ainda haverá de enfrentar a ausência de recursos materiais 

mínimos para prover sua higiene e saúde genital. T-398/2019 demonstra o grau de 

humanidade e sensibilidade dos Magistrados da Corte Constitucional Colombiana para com 

algumas questões práticas que envolvem violações de direito da população colombiana. Sem a 

intenção franca e resoluta de proferir decisões que possam ofertar soluções práticas e 

exequíveis para questões do cotidiano do homem médio, qualquer Tribunal se limita e 

apequena-se, limitando-se apenas ao cumprimento de uma inútil liturgia.   

 

4.7. O Estado de coisas inconstitucional: elementos essenciais 

 

A América Latina que assistiu a destruição de um país, ocasionada pela Guerra do 

Paraguai
36

, que vivenciou as tensões entre elite agrária e camponeses durante a Revolução 

Mexicana
37

 e que um dia sonhou com a utopia socialista que fez surgir a Revolução Cubana
38

, 

                                                 
36

 A Guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança ocorreu em novembro de 1864, quando o Paraguai 

declarou guerra ao Brasil, invadindo a região de Mato Grosso. Foi a maior guerra da História da América do Sul. 

Pode ser comparada - em violência, em extensão, mas não em seus resultados - à Guerra Civil que à mesma 

época viveram os Estados Unidos da América do Norte, com seus números assustadores: a Guerra Civil 
mobilizou cerca de 2,5 milhões de homens numa população de 33 milhões de habitantes (MOTA, 1995). 

 
37

 A Revolução Mexicana foi a primeira revolução social da América Latina no século XX, realizada contra o 

Estado oligárquico mais avançado da região, sendo considerada o motor fundamental do desenvolvimento do 

capitalismo na América Latina nas décadas de 1920 e 1930. Para a historiografia oficial, a Revolução Mexicana 

começa em 1910, com o Plano de San Luis Potosí, e termina em 1917, com a promulgação da nova Constituição 
(GILLY, 1994, p. 324). 

 
38

 O movimento guerrilheiro liderado por Fidel Castro, iniciado em 1956, tomou o poder em Cuba em janeiro de 

1959 com a derrubada do governo ditatorial do general Fulgêncio Batista e a nomeação de Castro como 
primeiro-ministro (SILVA, 2019). 
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também viu nascer personagens que escreveram a história democrática do continente, como 

Simon Bolívar
39

, e escritores que aliviaram a angústia dos povos com seus textos, como Pablo 

Neruda
40

 e Gabriel Garcia Márquez
41

.  

Este espaço plural, pleno em diversidade étnica e histórica, que vivenciou, em vários 

países, a violência das ditaduras no século XX e dificuldades socioeconômicas de toda 

natureza, que inovou trazendo para suas constituições valores ecológicos expressos na 

Panchamama
42

 e na Sumak kawsay
43

 é o berço do chamado “Estado de coisas 

inconstitucional”.  

O instituto jurídico do “Estado de coisas inconstitucional” não possui respaldo na lei
44

, 

nem tampouco é uma ficção da doutrina colombiana. A declaração de um “Estado de coisas 

inconstitucional”, no ordenamento jurídico colombiano, é fruto de uma construção 

jurisprudencial progressista da Corte Constitucional Colombiana, a qual passou a reconhecer 

e declarar como inaceitáveis os diversos quadros de violações sistemáticas de direitos 

fundamentais naquele país.  

                                                                                                                                                         
 
39

Simón Bolívar (1783 - 1830) foi uma das figuras mais destacadas da independência do território que hoje 

compreende Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá e Peru. É conhecido pelo título honorífico de 

Libertador. Lutou pela Pátria Grande, uma confederação que deveria unir todos os territórios da América Latina, 
do Rio Bravo à Terra do Fogo (BOLÍVAR, 2019). 

 
40

Neftalí Ricardo Reyes Basoalto é conhecido como Pablo Neruda, escritor chileno que nasceu em 12 de julho de 

1904, em Parral, Chile (NERUDA, 2005).  

 
41

 Gabriel García Márquez, escritor colombiano, nasceu em Aracataca, Magdalena, em 6 de Outubro de 1928. 

Depois dos estudos universitários, enveredou pelo jornalismo, área na qual atuou por anos. Da vasta produção do 

mais célebre escritor da América Latina, salienta-se, ainda: A Revoada (1955), Ninguém Escreve ao Coronel 

(1961), Os Funerais da Mamãe Grande (1962), A Incrível e Triste História de Cândida Eréndira e de Sua Avó 

Desalmada (1972), O Outono do Patriarca (1975), Crônica de Uma Morte Anunciada (1981), e O Amor nos 
Tempos do Cólera (1985) (MARQUEZ, 1967). 

 
42

Enc onsonancia con esta posición, el artículo 71º dispone: La naturaleza o Pachamama, donde se re-produce y 

realiza la vida, tienederecho a que se res-pete integralmente suexistencia y elmantenimiento y regeneración de 
sus ciclos vitales, estructura, fun-ciones y procesos evolutivos (ZAFFARONI, 2011, p. 109). 

 
43

 La invocación de la Pachamamava acompañada de la exigencia de sur espeto, que se traduce en la regla básica 

ética del sumak kawsay, que es una es una expresión quechua que significa buenvivir o pleno vivir y cuyo 

contenido no es otra cosa que la ética no la moral individual que deber egir la acción del estado y conforme a la 

que también deben relacionarse las personas entre sí y en especial con la naturaleza (ZAFFARONI, 2011, p. 
111). 

 
44

Essa afirmativa quer enfatizar que o Estado de Coisas Inconstitucional não possui previsão, ainda, na legislação 

pátria colombiana. Tampouco é uma ficção jurídica da doutrina especializada daquele país. O Estado de Coisas 

Inconstitucional é uma evolução da jurisprudência colombiana, a qual fora instada a ofertar respostas ao enorme 

quadro de violações massivas de direitos fundamentais, decorrente de fatos históricos, sociais, políticos e 
econômicos na Colômbia.  
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O inadimplemento reiterado da obrigação de legislar, que impede a produção de normas 

regulamentadoras de situações fáticas do cotidiano, bem como a inércia dos poderes políticos, 

que obsta um ambiente favorável ao gozo efetivo dos direitos fundamentais, são algumas das 

causas que motivaram o surgimento do mencionado instituto, consoante Campos (2016).  

Para alcançar a compreensão de como a Corte Constitucional Colombiana ajustou sua 

jurisprudência e desenvolveu a técnica do Estado de coisas inconstitucional é fundamental 

recorrer a uma análise da evolução histórica da chamada ação de tutela. Isso porque, 

consoante sugere o autor, o Estado de coisas inconstitucional é um aprimoramento, uma 

evolução da ação de tutela, o qual exsurge como uma alternativa para proteção e salvaguarda 

de direitos fundamentais de grande parte da população, os quais são violados de forma 

gravosa, por repetidas vezes e em grandes proporções. Tal circunstância pode ser vista, de 

certo modo, como um desdobramento natural, porquanto a ação de tutela pode ser considerada 

uma das formas mais efetivas de defesa judicial de direitos fundamentais e um dos 

instrumentos processuais mais populares e propagados na Colômbia (PEÑA, 2011). Por este 

motivo, a evolução dos julgados decorrentes dos pedidos em sede de ação de tutela foram se 

desenvolvendo e contribuíram para a construção da técnica do “Estado de coisas 

inconstitucional”. Conforme já foi mencionado anteriormente, a ação de tutela é um 

mecanismo bastante célere, colocado à disposição do cidadão colombiano para proteção e 

defesa de seus direitos fundamentais. Ressalta-se ainda, a relevância prática deste instrumento 

que por ser impetrado perante qualquer juiz, de maneira simples, sem muita complexidade 

técnica, podendo inclusive ser invocada oralmente
45

 e sem representação de um advogado.  

Conforme esclarece Peña (2011), em ato contínuo ao momento de regulamentação da 

ação de tutela, diversos cidadãos colombianos passaram a buscar abrigo judicial para suas 

demandas utilizando este instrumento. Jovens passaram a questionar judicialmente eventuais 

abusos ocorridos em educandários, mulheres grávidas buscaram amparo para suas 

necessidades, cidadãos reivindicaram seu direito ao livre desenvolvimento da personalidade, 

camponeses e indígenas foram amparados na luta contra os abusos cometidos pelos temidos 

proprietários de terra e prósperos empresários locais, trabalhadores passaram a reivindicar 

questões salariais, tais como verbas trabalhistas retidas indevidamente, idosos alcançaram 

uma maior proteção do Estado, pacientes de hospitais  obtiveram o acesso a tratamentos e 

medicações, sem as quais certamente teriam morrido, dentre outros. Conforme Peña (2011), 

por seu caráter inclusivo e acessível a qualquer cidadão colombiano, a ação de tutela passou a 

                                                 
45

 Disponível em: <http://www.corteconstitucional.gov.co/>. Acesso em: 13/05/2018. 
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ser considerada patrimônio inestimável do povo colombiano, destacando-se na proteção de 

povos de todas as raças, origens, idades, sexos, status econômicos e políticos. Relata o autor 

que somente no primeiro ano de implantação, os Tribunais receberam cerca de 10.000 pedidos 

em sede de ação de tutela, contrastando, veementemente, com as injustiças de um sistema 

processual que deixou sem resposta durante anos uma parcela da população em situações de 

litígios de diversas naturezas.  

Conforme Campos (2016), o reconhecimento de um Estado de coisas inconstitucional  

revela um aspecto importante, qual seja, o fato de que há um significativo distanciamento 

entre a existência de direitos fundamentais, prescritos nas cartas constitucionais e sua efetiva 

realização no âmbito da realidade social, demonstrando o hiato que ainda existe entre o 

mundo dos fatos e o mundo do direito. Ademais, impende ressaltar que a ocorrência de 

omissões constitucionais independe da perfeição que, por vezes ocorre e é prevista no texto 

constitucional.  

Segundo Campos (2016, p. 163), “o ECI
46

 é um instrumento construído 

progressivamente pela Corte Constitucional Colombiana: não surgiu pronto e acabado”. Tal 

assertiva explica-se pelo fato de que, sendo a declaração do estado de coisas inconstitucional   

uma evolução das populares ações de tutela, as quais surgem na Colômbia a partir da 

Constituição de 1991, observa-se que o Judiciário colombiano, ao longo de mais de 10 anos
47

, 

experienciou, no tempo necessário, a apreciação de vários pedidos de tutela antes de 

reconhecer o primeiro caso de violação massiva de direitos, empregando o instituto do estado 

de coisas inconstitucional. Ainda conforme o autor, “trata-se de uma técnica decisória por 

meio da qual se declara uma ‘realidade inconstitucional’ (CAMPOS, 2016, p. 185). Em outras 

palavras, uma declaração do estado de coisas inconstitucional é apenas o reconhecimento de 

que existe um contexto de violação de direitos fundamentais em massa, cuja gravidade 

reclama por soluções estruturais urgentes, em face da quantidade de indivíduos atingidos pela 

ação ou omissão do Estado. Para Garavito (2009, p. 438), a declaração do ECI tem “um fim 

prático fundamental: impulsionar o aparato estatal a elaborar, implementar, financiar e avaliar 

as políticas públicas necessárias para fazer cessar a violação massiva de direitos que foi 

                                                 
46

 Vários autores que escrevem sobre o Estado de Coisas Inconstitucional empregam a abreviatura “ECI”. Por 

questão de coerência, sempre que alguns destes autores for citado no presente texto e houver o emprego da 
referida forma de abreviação, esta será mantida.  

 
47

Na Colômbia, a Sentencia T-025, julgada pela Corte Constitucional Colombiana em 2004, versando sobre a 

situação dos deslocados internos em razão do conflito armado (“desplazados”), é considerada a mais importante 
decisão envolvendo o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional.  
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declarada”, impulsionando com isso os poderes públicos a adotar as medidas saneadoras 

necessárias.  

Do ponto de vista introdutório, ainda, a pretexto de fornecer uma noção inicial sobre o 

significado e finalidade da declaração do Estado de coisas inconstitucional, Lyons (2011) 

pontua que:  

 

La figura del Estado de cosas inconstitucional es puede ser definida como un 

mecanismo o técnica jurídica creada por la Corte Constitucional, mediante 

lacual declara que ciertos hechos resultan abiertamentec ontrarios a la 

Constitución, por vulnerar de manera masiva derechos y principios 

consagrados en la misma, en consecuencia insta a las autoridades 

competentes, para que en el marco de sus funciones y dentro de un término 

razonable, adoptenlas medidas necesarias para corregir o superar tal estado 

de cosas (LYONS; MONTERROZA; MEZA, 2011, p. 71).  

 

Para Valle (2016), a utilização da categoria do “estado de coisas inconstitucional” no 

Brasil, com reiteradas menções à experiência da Colômbia, demonstra-se a percepção pela 

Corte da demanda pelo desenvolvimento de provimentos jurisdicionais hábeis a encaminhar 

respostas mais eficazes ao complexo cenário de bloqueios institucionais que ocasionam 

gravíssimas violações de direitos humanos nas prisões brasileiras. Verifica-se, portanto, um 

radical afastamento da lógica conservadorista das sentenças condenatórias, declaratórias ou 

constitutivas, sendo que a experiência internacional, nesse sentido, pode ser útil à construção 

de um modelo aplicável a estas situações excepcionais de afastamento dos objetivos 

constitucionais em decorrência da existência de bloqueios institucionais. 

Compreendido como um conjuntos de circunstâncias que obsta a realização prática da 

concretização de direitos fundamentais, o Estado de coisas inconstitucional consiste ainda em 

um problema de matriz estrutural, que pode não atingir apenas uma autoridade ou órgão 

específico, mas parte da estrutura estatal responsável por uma determinada política pública, 

demandando a atuação conjunta de vários segmentos da sociedade; é o que a parcela da 

doutrina qualifica como bloqueio institucional. Para Ríos (2004, p. 9), tais situações definem 

uma violação massiva de direitos fundamentais:  

 

El Estado de Cosas Inconstitucional, es un conjunto de hechos, acciones u 

omisiones que dan como resultado una violación masiva de los derechos fun-

damentales. Estos hechos pueden emanar de una autoridad pública específica 

que vulnera de manera constante los derechos fundamentales, o de un 

problema estructural que no sólo compromete una autoridad en particular 
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sino que incluye consigo la organización y funcionamiento del Estado, y que 

por tanto se puede calificar como una política pública, de donde nazca la 

violación generalizada de los derechos fundamentales (RÍOS, 2004, p. 9). 

 

 

Segundo Valle (2016, p. 3), diagnosticada a necessidade de mobilização dos vários 

atores envolvidos para busca da resposta adequada, a materialização de bloqueios de 

quaisquer naturezas frustra a obtenção da pretendida efetividade do direito. Neste cenário, 

para a autora, o desafio de superação de bloqueios instituições não se limita à realidade 

brasileira, sendo o enfrentamento necessário em todos os países do “global south”
48

, os quais 

apresentam todos constituições de natureza transformativas
49

 ou aspiracionais
50

. Ainda 

conforme Valle (2016, p. 28):  

 

A proposta do estado de coisas institucional como premissa para a superação 

jurisdicional de bloqueios institucionais que estejam a comprometer a 

efetividade de direitos fundamentais se constitui, sem dúvida, um elemento 

de novidade no cenário nacional, e provocou reações apaixonadas (em favor 

e contra). O enfrentamento cientifico, todavia, da proposição deste conceito, 

funcionalmente associado ao fenômeno de infidelidade constitucional 

veiculada pelo mau funcionamento institucional é de ser dissociado das 

particularidades do caso, e do acerto em si da decisão materializada pela 

Corte (VALLE, 2016, p. 28).  

 

Consoante preleciona Campos (2016), os fundamentos para a doutrina do Estado de 

coisas inconstitucional podem ser analisados sob o prisma de três vertentes quais sejam: uma 

filosófica, outra teórica, pelo viés constitucional e quanto ao caráter metodológico. “A 

doutrina do ECI não surge em um vácuo filosófico ou jurídico, e sim possui raiz em 

importantes transformações culturais contemporâneas” (CAMPOS, 2016, p. 157-158).  

                                                 
48

 Expressão que denota as semelhanças comuns observáveis em países que demonstram uma aplicação singular 

da jurisdição constitucional, direcionada sobretudo a obtenção de uma maior efetividade de direitos 

fundamentais. Criada por Maldonado, a expressão aparece em uma coletânea intitulada: “Constitutionalism of 
the Global South: The Activist Tribunals of India, South Africa, and Colombia” (MALDONADO, 2013).  

 
49

 Constituições transformativas ou aspiracionais são “Constituição transformativa” é uma expressão cunhada 

por Karl Klare, e aparece no texto de sua autoria, intitulado “Cultura Jurídica e Constitucionalismo 

Transformativo”, publicado em 1998 (BOTHA; DER WALT; DER WALT, 2003). Para o autor, as constituições 

transformativas seriam aquelas que possuem aspirações igualitárias e que procuram promover mudanças em 
busca de justiça social (Vide: CÔRTES, 2013). 

 
50

São também outros exemplos de constituições transformativas as constituições em vigor na Índia e África do 

Sul (BAXI, 2008; BOTHA; VAN DER WALT; VAN DER WALT; 2003; LIEBENBERG, 2010; CÔRTES, 
2013).  
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Filosoficamente, segundo Campos (2016), a doutrina do ECI pode ser fundamentada na 

filosofia política liberal-igualitária, tomando-se como parâmetro o pensamento da teoria da 

justiça de John Rawls, relativa à ideia de mínimo social (RAWLS, 1993). O autor esclarece 

que, na teoria de Rawls, aspectos relativos à justiça básica tornaram-se evidentes a partir da 

reflexão sobre desigualdade social e econômica e distribuição desigual de oportunidades, 

contudo, tais preocupações devem ocupar o legislador democrático o qual deve atacá-las em 

suas decisões. Entretanto, diante dos casos de negativas às liberdades básicas, prejudicando 

determinados grupos, no que concerne ao mínimo social, as Cortes Constitucionais devem 

agir em sua defesa. Para Campos (2016), o pensamento de Rawls reconhece que possam 

haver incertezas quanto à garantia do mínimo social em sociedades democráticas. Porém, ao 

falhar na garantia de condições sociais mínimas aos mais desafortunados, a coletividade 

impede qualquer possibilidade de desenvolvimento de poderes morais, violando assim, 

postulados constitucionais essenciais.  

Do ponto de vista teórico, Campos (2016) ressalta que a Corte Constitucional 

Colombiana sustenta suas ações com base em princípios do Estado social de direito. O 

entendimento da Corte, para o autor, é de que no Estado social do século XXI, os direitos 

sociais passaram a ser condição de legitimidade da atuação do Poder Público. O próprio artigo 

1º da Constituição Colombiana de 1991
51

, traz expressamente a previsão de que o país se 

constitui em um Estado social de direito, bem como, através do artigo 350,
52

 adverte que, 

durante a elaboração do orçamento deve-se priorizar no financiamento os gastos sociais. Tal 

previsão representa um compromisso da Corte de cumprir prestações positivas direcionadas à 

garantia de condições básicas de vida digna ao cidadão colombiano, alcançando com isso, a 

redução de desigualdades sociais.  

Para Campos (2016), do ponto de vista da teoria constitucional, a Corte se baseia em 

princípios do constitucionalismo contemporâneo, quais sejam: limitação do poder político 

                                                 
51

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, conautonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en 

el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 

del interés general. Constitución Política de Colombia, de 1991 (COLÔMBIA, 1991g). 

 
52

Artículo 350. La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público social que 

agrupará las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la ley orgánica respectiva. Excepto en los 

casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto público social tendrá prioridad sobre 

cualquier otra asignación. En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de 

personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, según 

reglamentación que hará la ley. El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación 

al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones. Constitución Política de 
Colombia, de 1991 (COLÔMBIA, 1991h). 
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majoritário a favor dos direitos de minorias e amparo à defesa dos direitos fundamentais. Da 

mesma forma, ao reconhecer a normatividade e relevância dos princípios jurídicos, repudiar 

os formalismos do processo de hermenêutica da norma e perceber o Direito sobre o prisma da 

Moral, contextualizando-os com princípios constitucionais como dignidade da pessoa 

humana, liberdade e igualdade, a Corte Colombiana aproxima-se da corrente teórica 

denominada neoconstitucionalismo
53

. Nesse sentido o autor reforça algumas características 

próprias do Constitucionalismo contemporâneo, observáveis na conduta da Corte 

Colombiana: 

 

Aproxima-se, como tal, das propostas da corrente teórica denominada 

neoconstitucionalismo; reconhece a normatividade e a importância dos 

princípios jurídicos; rejeita formalismos no processo de interpretação e 

aplicação das normas constitucionais; enxerga os atores públicos e privados 

como vinculados às normas de direitos fundamentais; compreende o Direito 

sob a perspectiva da Moral ante a relevância normativa de princípios 

constitucionais como a dignidade da pessoa humana, liberdade e igualdade; 

admite doses de ativismos judicial e o exercício de poderes políticos se 

assim se manifestar indispensável para a concretização de direitos 

fundamentais  (CAMPOS, 2016, p. 160).  

 

Por outro lado, quanto ao aspecto metodológico, segundo Campos (2016), importa 

ressaltar que as violações generalizadas de direitos fundamentais, cujo Estado de coisas 

inconstitucional representa a defesa, não se limitam, meramente, ao plano teórico ou 

semântico textual, pois demonstram a falta de efetividade real a que estão submetidos direitos 

fundamentais, implicando no distanciamento que existe entre compromissos constitucionais e 

realidade fática. Referidas faltas tornam-se muito visíveis quando são avaliadas as lacunas 

existentes na prestação de serviços executado pelo Estado e suas respectivas políticas 

públicas. 

 

4.7.1. Pressupostos do Estado de coisas inconstitucional  

                                                 
53

 A expressão" neoconstitucionalismo" tem sido utilizada por parte da doutrina para designar o estado do 

constitucionalismo contemporâneo. O prefixo neo parece transmitir a ideia de que se está diante de um fenômeno 

novo, como se o constitucionalismo atual fosse substancialmente diverso daquilo que o antecedeu. De fato, é 

possível visualizar elementos particulares que justificam a sensação geral compartilhada pela doutrina de que 

algo diverso se desenvolve diante de nossos olhos e, nesse sentido, não seria incorreto falar de um novo período 

ou momento no direito constitucional (BARCELOS, 2005). O termo “Neoconstitucionalismo” pode conduzir o 

leitor a equívocos, pelo fato de levar a ambiguidades teóricas e mal-entendidos diversos. Na verdade, o 

Constitucionalismo contemporâneo conduz a um processo de continuidade que está vinculado a novas 

conquistas, as quais passam a integrar a estrutura do Estado Constitucional no período posterior à Segunda 
Guerra Mundial (STRECK, 2014). 
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O conceito e a ideia de pressupostos no que concerne à teoria do Estado de coisas 

inconstitucional são realidades muito próximas, e até certo ponto, indissociáveis. Tal 

circunstância decorre do fato de que tanto a definição quanto quaisquer parâmetros que se 

queiram fixar sob o mencionado instituto, vão buscar seu substrato na jurisprudência da Corte 

Constitucional Colombiana. Consoante já fora dito, o Estado de coisas inconstitucional advém 

de uma concepção que não encontra lugar na legislação, nem tampouco na doutrina, uma vez 

que historicamente suas bases estão calcadas, principalmente, no espírito progressista dos 

tribunais latino-americanos. 

Os pressupostos fundamentais que passaram a servir de parâmetro para a declaração de 

um Estado de coisas inconstitucional estão presentes na Sentença T – 25, proferida no ano de 

2004, pela Corte Constitucional Colombiana. A referida decisão versa sobre a questão dos 

“desplazados”
54

, ou seja, indivíduos que foram forçados a deixar suas residências em virtude 

de conflitos armados e outras situações que envolvem violência ou catástrofes naturais. Esse 

fenômeno também é conhecido por deslocamento interno, uma vez que durante esse processo 

de migração os indivíduos não deixam o seu país, apenas buscam um local para estabelecerem 

um refúgio seguro, fora de suas residências, mas ainda nos limites de sua nação.  

A sentença T-025 de 2004, que declara inconstitucional a situação dos desplazados, 

marca o reconhecimento da necessidade de adoção de medidas em face de um 

descumprimento de norma em proporções generalizadas, exemplificando o exercício de 

litígios estruturais por meio de a declaração do estado das coisas constitucional. Malgrado não 

seja a primeira decisão desse tipo, representa um marco na concretização de um ativismo 

judicial caracterizado por uma defesa efetiva dos princípios constitucionais. Isso ocorre no 

instante em que o Juiz constitucional assume, decisivamente, o direcionamento sobre uma 
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 El desplazamiento forzado interno de personas es un fenómeno que ha existido siempre a lo largo de la 

historia. Aunque, desde la perspectiva jurídica es un tema que empieza a desarrollarse. Desde 1998, Naciones 

Unidas, define  en los principios rectores  de  los desplazamientos  internos  como  desplazados internos a 

“aquellas personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas  a  escapar  o  huir  de  supropio 

hogar  o  de  su  lugar  de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de unconflicto armado, de 

situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos  o  de  catástrofes  naturales  o  

provocadas  por  el  ser  humano”,  pero, se  exige  una  particularidad  y  es  que  no  hayan  cruzado  una  

frontera  estatal internacionalmente reconocida (...). En Colombia,  el desplazamiento forzado interno  no es  un 

hecho nuevo, niaislado, ya que, ha sido una consecuencia directa del conflicto armado interno  en  que  se  

encuentras umergido el  país,  sin  embargo,  en los  últimos diez años se ha desbordado, dando lugar a una crisis 

humanitaria que afecta a al rededor de doce por ciento de la población del país (CABALLERO; FERNANDÉZ, 
2015). 
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situação de violação de direitos fundamentais, que na época, não haviam encontrado uma 

resposta eficaz para o problema (IGLESIAS, 2015).  

Desse modo, seis são os pressupostos definidos pela Corte Colombiana para sustentar 

um contexto possível de ocorrer uma declaração de Estado de coisas inconstitucional. Tais 

pressupostos encontram-se descritos na Sentença T -025, de 2004, sendo eles:  

 

Dentro de los factores valorados por la Corte para definir si existe un estado 

de cosas inconstitucional, cabe destacar los siguientes: (i) la vulneración 

masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un 

número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las 

autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los 

derechos; (ii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la 

incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para 

garantizar el derecho conculcado; (iii) la no expedición de medidas 

legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la 

vulneración de los derechos. (iv) la existencia de un problema social cuya 

solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la 

adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel 

de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (v) 

si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción 

de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor 

congestión judicial (COLÔMBIA, 2004b). 

 

Em termos de pressupostos do Estado de coisas inconstitucional, é relevante notar que 

estes devem ser sistematizados de forma clara e objetiva, consoante adverte Campos (2016), 

tendo em vista a gravidade das medidas e o seu caráter excepcional. Sob o crivo de uma 

análise mais rigorosa, garante-se que o instrumento seja empregado de forma a evitar 

excessos. Nesse sentido, Campos (2016, p. 179) critica exagero no caso do concurso para 

notários, sentenciado pela Corte Constitucional Colombiana, bem como algumas decisões do 

Tribunal do Peru
55

. A utilização da técnica do Estado de coisas inconstitucional, deve, 

sobretudo, ocorrer de forma equilibrada e objetiva. Conforme Garavito (2010), a sentença T – 

025 de 2004 impõe a necessidade de análise de uma tipologia específicas de ação judicial, os 

chamados “litígios estruturais” ou “casos estruturais”. César Rodriguez Garavito vislumbra 

três aspectos fundamentais que se associam a pressupostos de existência aptos a justificarem 

um Estado de coisas inconstitucional, quais sejam: 

 

                                                 
55

 Sobre evolução das sentenças da Corte Constitucional Colombiana vide tópico 3.5 sobre o “Panorama 
jurisprudencial ativista da Colômbia Constitucional Colombiana”. 
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Se trata de casos caracterizados por: 1) afectar un número amplio de 

personas que alegan la violación de sus derechos, ya sea directamente o 

através de organizaciones que litigan su causa, 2) involucrar várias entidades 

estatales como demandadas por ser responsables de fallas sistemáticas de 

políticas públicas, y 3) implicar órdenes de ejecución compleja, mediante las 

cual es el juez de la causa instruye a várias entidades públicas a emprende 

racciones coordinadas para proteger a toda la poblacióna fectada (no 

solamente los demandantes del caso concreto (GARAVITO, 2010, p. 16).  

 

Segundo Campos (2016), muito embora a sentença T – 025 de 2004 apresente seis 

requisitos para configuração do Estado de coisas inconstitucional, é bastante e suficiente para 

melhor compreensão o estudo destes pressupostos como se fossem apenas quatro.  

O primeiro pressuposto diz respeito a existência e violação massiva e generalizada de 

direitos constitucionais, capaz de vulnerar um número significativo de indivíduos. Campos 

(2016) observa que a Corte também deve estar atenta não apenas aos demandantes, porquanto 

sendo a violação de direitos uma realidade sistêmica seu alcance atinge elevado número de 

indivíduos. Assim, “a restrição em atuar em favor exclusivamente dos demandantes implicaria 

omissão da própria Corte, que fecharia os olhos para a vulneração da Constituição como um 

todo do projeto constitucional de garantia e gozo de direitos fundamentais” (CAMPOS, 2016, 

p. 180). Ao proceder protegendo demandantes e não demandantes, a Corte Colombiana 

contempla “a dimensão objetiva dos direitos fundamentais e não apenas aspectos subjetivos 

ou vinculados a tipos específicos de enunciados constitucionais” (CAMPOS, 2016, p. 180).  

Para Campos (2016), ao declarar um ECI, a Corte age ampliando os efeitos da demanda. Para 

o autor, por meio de uma sentença vinculada a uma ação de tutela, a Corte protege a dimensão 

objetiva dos direitos fundamentais pois amplia o alcance de sua decisão a todos aqueles que se 

encontrem em situação descrita como violadora de direitos fundamentais.  

Como segundo pressuposto tem-se a iteração de omissões advindas do poder público, 

relativas ao descumprimento de suas obrigações de defesa dos direitos fundamentais. Assim, 

“os poderes, órgãos, e entidades em conjunto se manteriam omissos em buscar superar ou 

reduzir o quadro objetivo de inconstitucionalidade” (CAMPOS, 2016, p. 181). O diagnóstico, 

portanto, segundo Campos (2016, p. 181) é de “mau funcionamento estrutural e histórico do 

Estado como fator do primeiro pressuposto, o da violação massiva de direitos”. Esse fator, 

impõe, talvez, os maiores obstáculos, pois a correção de falhas que se arrastam ao longo dos 

anos é um processo que envolve um esforço conjunto e uma completa reformulação do 

funcionamento do sistema como um todo. “Leis e regulamentações defeituosas, insuficientes, 

que promovem proteção deficiente de direitos fundamentais podem ser o ponto de partida de 
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falhas estruturais” (CAMPOS, 2016, p. 181). Tomar parte no direcionamento de políticas 

públicas, nesse caso, “significa proferir decisões que, em vez de imporem obrigações ao 

Estado em favor de determinados indivíduos, buscam solucionar o estado de 

inconstitucionalidade em favor de todos, igualmente” (CAMPOS, 2016, p. 181). O autor 

atribui ainda, especial preocupação a existência de “questões policêntricas”. 

 

Problemas policêntricos são uma boa explicação para toda a complexidade 

de violação de direitos e falhas estruturais que caracterizam o ECI. Há, na 

realidade, uma intrincada rede de falhas e violações interdependentes, 

relacionadas entre si, que se influenciam e se condicionam reciprocamente. 

Nesses casos, não basta a solução de uma falha ou problema isoladamente, 

há a necessidade de medidas que venham solucionar os problemas como um 

todo. (CAMPOS, 2016, p. 182) 

 

Segundo Fletcher (1982), policentricidade é a característica na qual um problema 

complexo pode conter vários centros secundários, onde todos estes problemas estariam 

relacionados entre si, de forma que a solução para cada um vincularia diretamente às outras 

soluções. William A. Fletche compara a existência destes vários centros que interagem entre 

si como uma rede ou teia de aranha, cuja estrutura faz com que cada fio funcione de forma 

dependente aos outros: 

 

Uma metáfora clássica para o problema apolêntrico é uma teia de aranha, na 

qual a tensão dos vários fios é determinada pela relação entre todas as partes 

da teia, de modo que, se alguém puxa uma única mecha, a tensão de toda a 

teia é redistribuída em um padrão novo e complexo. (FLETCHER, 1982, p. 

645).  

 

Avançando em suas colocações, para fins de análise, Fletcher (1982)
56

 esclarece que a 

policentricidade deve ser dividido em dois tipos: legal e não legal. Fala-se em policentricidade 

legal quando coexistem vários centros legalmente protegidos, cada um com seu interesse 

protegido pela Justiça, situação que ocorre, a título de exemplo, em processos com diversos 
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Uma legislatura estadual, por exemplo, pode ser confrontada com uma demanda por fundos para melhorar o 

sistema penitenciário estadual. Como os fundos estatais são ilimitados, o dinheiro adiconal gasto em prisões 

significam menos dinheiro gasto com outras coisas. Ao passo em que alguns decisões orçamentárias são tomadas 

sem maiores exigências legais, o problema da alocação passa a ser policêntrico em um sentido totalmente não-

legal. Porém, se a demanda por fundos para melhorar a situação das prisões não for feita por motivos políticos ou 

humanitários, mas com base em um direito constitucional livre de condições inconstitucionais, o problema terá 

um interesse legalmente protegido como um de seus centros declarados. Desde que nenhum dos outros centros 

envolva uma reivindicação legal comparável, a disputa torna-se, portanto, quanto à regra básica de 
responsabilidade, não policêntrica para alguém encarregado de fazer cumprir a lei (FLETCHER, 1982, p. 645).  
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requerentes que afirmem ter o direito legal de compartilhar recursos hídricos escassos. Por 

policentricidade não legal, o autor entende aqueles casos onde haja interesses concorrentes em 

que não caibam a proteção judicial, citando como exemplo, uma disputa sobre a alocação de 

recursos limitados de ensino, em um sistema escolar, quando nenhuma reivindicação de 

direito legal está envolvida. Questões policêntricas envolvem, geralmente, elementos legais e 

não legais.  

O terceiro pressuposto, conforme Campos (2016), está vinculado ao segundo que foi 

tratado anteriormente, qual seja, o emprego de medidas necessárias ao enfrentamento às 

inconstitucionalidades ou falhas estruturais no ciclo de políticas públicas. Nestas situações, 

haverá um Estado de coisas inconstitucional quando a obtenção de respostas para superação 

dos problemas de violação de direitos passar pela distribuição de ordens direcionadas a vários 

órgãos e agências envolvidas, configurando uma responsabilidade a ser atribuída a diversos 

atores públicos. Esse terceiro pressuposto guarda relação direta com os chamados litígios 

estruturais
57

, cuja explicação é tratada no Capítulo II, intitulado “Litígios estruturais e seus 

remédios no contexto das demandas complexas”.  

O quarto pressuposto, segundo anota Campos (2016), estaria relacionado à capacidade 

que os elementos vulnerados tem de converter uma violação em massa, de direitos 

fundamentais, em processos judiciais, que, em conjunto com outras demandas já existentes, 

gerariam o caos no aparato judiciário estatal. Essa preocupação levou a Corte Constitucional 

Colombiana a tratar a questão com medidas direcionadas a todos os afetados. Ao classificar 

esse tipo de questão como um litígio estrutural e adotar ações que contemplem a ampla 

população envolvida, a Corte não apenas institui um tratamento isonômico no âmbito das 

soluções adotadas como também se antecipa aos problemas de acúmulo de processos 

judiciais, versando sobre um mesmo assunto. Para Campos (2016), ao agir assim a Corte 

trabalha em favor de si mesma e retorna à população uma melhor prestação de serviços 

jurisdicionais. “Por certo que utilizar essa situação como critério para configuração do ECI só 

faz sentido em sistemas de amplo e fácil acesso à jurisdição constitucional, como é o 

colombiano” (CAMPOS, 2016, p. 185). Contudo, em contextos jurídicos como o brasileiro, 

em face de questões legais que envolvem obstáculos para o acesso à jurisdição constitucional 

concentrada, essa situação deve ser analisada com mais prudência.  

                                                 
57

 Provavelmente, uma das características mais marcantes do litígio estrutural é a multiplicidade de interesses 

que se inter-relacionam sobre o objeto do litígio. Ao contrário do litígio tradicional, de estrutura bipolar – ou 

seja, com dois polos bem definidos, um buscando algo e outro resistindo a essa pretensão – o conflito estrutural 

trabalha com a lógica da formação de diversos núcleos de posições e opiniões (muitas delas antagônicas) a 
respeito do tema a ser tratado. (ARENHART, 2017).  
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Na esteira das definições que envolvem os pressupostos e o conceito do instituto criado 

pela jurisprudência colombiana, é possível admitir que o Estado de coisas inconstitucional “é 

uma ferramenta processual pela qual cortes produzem uma norma declaratória da contradição 

insuportável entre o texto constitucional e a realidade social” (CAMPOS, 2016, p. 185). Para 

Campos (2016), as omissões inconstitucionais que geram um Estado de coisas 

inconstitucional, devem ser tratadas à luz de uma profunda análise acerca das disfunções de 

transformação do texto em realidade normativa. Quando existem deficiências no cumprimento 

do comando constitucional que o tornam insuficiente ou fraco, está-se diante de uma 

“realidade normativa contrária à Constituição” (CAMPOS, 2016, p. 186). “O grau dessa 

contradição, sua extensão e os fatores político-institucionais envolvidos revelarão se essa 

contradição empírica e normativa chega a ser caracterizada como um ECI” (CAMPOS, 2016, 

p. 186). É nesse sentido que Carlos Alexandre de Azevedo Campos formula um conceito mais 

abrangente sobre o Estado de coisas inconstitucional: 

 

 [...] técnica de decisão por meio da qual, cortes e juízes constitucionais, 

quando rigorosamente identificam um quadro de violação massiva e 

sistemática de direitos fundamentais decorrente de falhas estruturais do 

Estado, declaram a absoluta contradição entre os comandos normativos 

constitucionais e a realidade social, e expedem ordens estruturais dirigidas a 

instar um amplo conjunto de órgãos e autoridades a formularem e 

implementarem políticas públicas voltadas à superação dessa realidade 

inconstitucional (CAMPOS, 2016, p. 187). 

 

A cautela na definição dos pressupostos que envolvem uma declaração de Estado de 

coisas inconstitucional relaciona-se com o fato de que sendo uma criação jurisprudencial, 

mesmo a própria doutrina encontra-se, a todo momento, vinculada à filosofia constitucional 

encampada pelos tribunais, sobretudo, e no caso, a Corte Constitucional Colombiana, em sede 

da sentença T – 025 de 2004.  

 

4.7.2. O Estado de coisas inconstitucional   no Direito Comparado 

 

Com a crescente integração das fronteiras no mundo, tornou-se mais que necessário 

compreender o modo como algumas questões são equacionadas pelos diferentes 

ordenamentos jurídicos pátrios. Esta integração entre países e seus distintos ordenamentos 

reveste-se de caráter fundamental, porquanto alguns problemas que ocorrem na sociedade 
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contemporânea têm, em geral, soluções distintas, de acordo com aspectos relativos a 

costumes, cultura e práticas locais. A possibilidade de assimilar estas diferentes visões, 

aplicadas pelo mundo afora, compreendendo as várias oportunidades de solução de 

problemas, implementadas segundo a visão de cada ordenamento jurídico é uma das faces do 

direito comparado.   

Para David (2002), independentemente de qualquer discussão ou análise meramente 

teórica ou acadêmica, existem necessidades muito práticas para avançar no estudo dos direitos 

estrangeiros. Parte desta demanda decorre do fato de que as relações internacionais, como em 

geral em todos os domínios, assumiram uma importância cada vez maior. Sob outro ponto de 

vista, existem aspectos gerais do Direito que são considerados universais e cujo entendimento 

auxilia na compreensão da realidade vivenciada no ordenamento jurídico de cada país. Marc 

Ancel (1980, p. 17-18) aponta como essa relação ocorre:  

 

[...] apesar da diversidade das legislações, existe uma universalidade do 

direito; o conhecimento do direito estrangeiro é frequentemente 

indispensável ao advogado, ao juiz e ao árbitro; permite ao jurista uma 

melhor compreensão do direito nacional, cujas características particulares se 

evidenciam, muito mais, através de uma comparação com o direito 

estrangeiro; o método comparativo é indispensável ao estudo da História do 

Direito e da Filosofia do Direito; nenhuma legislação nacional pode 

dispensar o conhecimento das legislações estrangeiras (MARC ANCEL, 

1980 , p. 17-18). 

 

Em conformidade com essa opinião, Tavares (1999, p. 96) afirma que “o estudo de 

ordenamentos jurídicos alienígenas constitui uma fase preparatória indispensável para a 

comparação jurídica”. David (2002, p. 5) defendendo a importância deste estudo, afirma que 

“o caráter relativo dos nossos conceitos, o condicionamento político ou social das nossas 

instituições, apenas nos são revelados com clareza, se para os estudarmos nos colocamos fora 

do nosso próprio sistema de direito. 

No contexto da figura do estado de coisas inconstitucional, torna-se importante 

conhecer a forma como a transposição desta técnica tem sido realizada em ordenamentos 

jurídicos distintos da Colômbia, onde, inicialmente, ela foi gestada. Eventuais mudanças ou 

transformações na incorporação da técnica podem ser vistas como um aprimoramento ou até 

mesmo uma deturpação, cujos efeitos precisam ser melhor analisados.  

Para Campos (2016), entretanto, as intervenções estruturais da Cortes Constitucionais 

não são uma realidade comum no Direito Comparado, havendo registros de forma pioneira 
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nos Estados Unidos, e posteriormente, na Argentina, Índia e na própria Colômbia. No âmbito 

da declaração do estado de coisas inconstitucional, especificamente, Campos (2016) registra 

dois ordenamentos jurídicos que incorporaram o instituto: Peru e Brasil, com experiências 

absolutamente distintas.  

No Peru, o primeiro caso de aplicação da declaração de um estado de coisas 

inconstitucional ocorreu através do questionamento judicial realizado por uma cidadã peruana 

(Expediente nº 2579-2003HD/TC-2004) (PERU, 2003), motivada pelo desrespeito a um 

direito fundamental vinculado ao acesso a informações públicas. Após esse caso, várias outras 

ações evocaram a necessidade de que o Judiciário Peruano admitisse que estariam ocorrendo 

inconstitucionalidades graves, as quais violavam, massivamente, direitos de vários indivíduos, 

exigindo atuações conjuntos de vários órgãos na solução do problema.  

No Brasil, vicejam ainda alguns desdobramentos da ADPF 347
58

 a qual, até o momento, 

não foi apreciada em seu mérito. Entretanto, a Corte brasileira houve por bem conceder por 

decisão majoritária e de forma parcial medida cautelar, na qual deferiu dois dos oito 

requermentos feitos na inicial, quais sejam: a audiência de custódia que implica no 

comparecimento do detento perante a autoridade judiciária, nas primeiras 24 horas contadas 

do momento da prisão
59

 e o descontingenciamento ou liberação das verbas retidas no Fundo 

Penitenciário Nacional (FUPEN).  

A implementação das audiências de custódia tem sido levadas a efeito no âmbito dos 

Estados, através de uma política pública específica do CNJ (CNJ, 2015). Com relação à 

liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional (FUPEN), esta ocorreu, em princípio, 

através da Medida Provisória (MP) nº 755/2016 (SENADO, 2017). Posteriormente, mesmo 

                                                 
58

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347 foi impetrada pelo Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL), o qual pede que se reconheça a violação de direitos fundamentais da população carcerária e 

seja determinada a adoção de diversas providências no tratamento da questão prisional do país. A ação parte do 

princípio de que a Corte deve reconhecer o estado de coisas inconstitucional em que se encontra o sistema 

prisional brasileiro, no tocante as reiteradas violações em massa de direitos fundamentais (STF, 2017).  

 
59

Em fevereiro de 2015, o CNJ, em parceria com o Ministério da Justiça e o TJSP lançou o projeto Audiência de 

Custódia, que consiste na garantia da rápida apresentação do preso a um juiz nos casos de prisões em flagrante. 

A ideia é que o acusado seja apresentado e entrevistado pelo juiz, em uma audiência em que serão ouvidas 

também as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado do preso.  Durante a 

audiência, o juiz analisará a prisão sob o aspecto da legalidade, da necessidade e da adequação da continuidade 

da prisão ou da eventual concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares. O juiz 

poderá avaliar também eventuais ocorrências de tortura ou de maus-tratos, entre outras irregularidades. O projeto 

prevê também a estruturação de centrais de alternativas penais, centrais de monitoramento eletrônico, centrais de 

serviços e assistência social e câmaras de mediação penal, que serão responsáveis por representar ao juiz opções 

ao encarceramento provisório. A implementação das audiências de custódia está prevista em pactos e tratados 

internacionais assinados pelo Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San Jose (CNJ, 2015). 
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ainda possuindo sete dias de vigência, essa Medida Provisória (MP) teve o prazo de validade 

suspenso por conta da edição de outra Medida Provisória, a MP de nº 781/2017. O texto da 

nova Medida Provisória acompanhou a MP anterior em relação à transferência  de recursos do 

FUNPEN, porém, a nova MP trouxe alterações significativas quanto à destinação e 

composição do FUNPEN. Parte dessas alterações ocorreu com o fim da obrigatoriedade de 

repasse de metade dos recursos do Fundo aos estados de origem. A nova MP também revogou 

a destinação para o FUNPEN de metade do montante recebido pela União relativo a serviços 

forenses. A MP nº 755 foi emitida no final de 2016, no momento em que o país enfrentava 

diversas rebeliões no sistema prisional. Através da Medida Provisória, os recursos do 

FUNPEN foram transferidos diretamente aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, 

sem a obrigatoriedade de convênios, consoante acontecia anteriormente. A nova MP de nº 

781/201 também passou a autorizar que os recursos do FUNPEN fossem aplicados não 

somente em reformas e construção de presídios, mas ainda para manutenção de serviços, 

aquisição de materiais e equipamentos e para instituição de programas de reinserção social 

dos detentos. O percentual destinado a cada área também passou a ser definido conforme a 

necessidade dos estados. 

 

4.7.2.1 O Estado de coisas inconstitucional no Peru 

 

A República do Peru, até o presente momento, tem vivenciado uma experiência mais 

intensa quanto a incorporação do Estado de coisas inconstitucional. É certo que a declaração 

do Estado de coisas inconstitucional, tal qual se conhece, originou-se na Colômbia, por força 

da sentença T – 025 de 2004, consoante já referenciado, sendo que no Peru “a figura aparece 

como desenvolvimento da jurisprudência do próprio Tribunal Constitucional, não havendo 

qualquer previsão normativa específica” (ANDRÉA, 2018, p. 56).  

O primeiro caso em que fora aplicado o mencionado instituo no Peru ocorreu através do 

Expediente nº 2579-2003HD/TC, denominado “Caso Arellano Serquém”, de 06 de abril de 

2004 (PERU, 2003), no qual a Corte Constitucional Peruana reconheceu, pela primeira vez, o 

Estado de coisas inconstitucional. Em data de 05 de setembro de 2002, a cidadã peruana Julia 

Eleyza Arellano Serquén interpôs um habeas data contra o Conselho Nacional da 

Magistratura (CNM), a fim de obter as informações que lhe foram negadas. Naquela ocasião, 

a demandante solicitava: acesso ao relatório da Comissão Permanente de Avaliação e 

Ratificação sobre conduta e adequação ao cargo ocupado por ela como membro sênior do 
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Distrito Judicial de Lambayeque; cópia de sua entrevista pessoal, realizada em 31 de julho de 

2001; cópia do Registro Plenário da CNM, que continha a decisão de sua não ratificação na 

posição mencionada. Alegando como fundamento a Resolução nº 159-2001-CNM, de 17 de 

agosto de 2001, a decisão tomada foi no sentido de não a ratificar no cargo em que ocupava 

como membro sênior do Distrito Judicial de Lambayeque, sem indicar os motivos ou as 

razões pelas quais a CNM teria adotado essa postura. O Ministério Público responsável pelas 

questões judiciais do Conselho Nacional da Magistratura declarou que a recorrente não 

poderia acessar tais informações, uma vez o artigo 28 da Lei nº 26397 não autorizava, 

prescrevendo reservas acerca das deliberações tomadas pelos membros do referido organismo. 

Entretanto, Julia Eleyza Arellano Serquén fundamentou seu pedido em face da violação do 

direto de acesso à informação pública, previsto no inciso V do artigo 2º da Constituição 

peruana. Entendendo que o direito fundamental à informação assistiria a todos aqueles que 

estivessem em igual situação, o Tribunal peruano exarou uma decisão ordenando que fossem 

atendidos os pleitos da demandante e aplicando os efeitos da sentença a todos os cidadãos, 

declarando ainda que tais violações de direitos são contrárias à Constituição Política do Peru. 

O Terceiro Tribunal Especializado Civil de Chiclayo, em data de 4 de fevereiro de 2003, 

declarou a demanda procedente, ordenando que a CNM cumprisse com a entrega das cópias 

das atas da entrevista pessoal, de 31 de julho de 2001, e considerou inadmissível a concessão 

de cópias do Relatório da Comissão Permanente de Avaliação e Ratificação sobre a conduta e 

adequação do autor, bem como do Ato Plenário da CNM que continha a decisão de não o 

ratificar  na posição ocupada. A parte demandada na ação manifestou, ao final do recurso, que 

seria inadmissível a entrega de cópias do Relatório da Comissão Permanente de Avaliação e 

Ratificação e da Ata do Conselho Plenário, confirmando, ao final, que a reivindicação seria 

parcialmente fundada. Entretanto, o Judiciário Peruano deu provimento ao pedido no tocante 

a obrigação de estabelecer que a CNM cumprisse seu papel de entregar a requerente cópias 

das atas da entrevista pessoal de 31 de julho de 2001, disponibilizando cópias do vídeo da 

entrevista pessoal da autora da ação. Tendo a Segunda Câmara Civil do Superior Tribunal de 

Justiça de Lambayeque confirmado parcialmente o recurso, indeferindo o pedido de entrega 

de duas das cópias solicitadas, por outro lado, houve por bem autorizar a entrega de uma 

cópia da ata da entrevista pessoal à qual a recorrente foi submetida, ordenando que fosse 

entregue uma cópia do vídeo da entrevista acima mencionada (PERU, 2013). 
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Utilizando como parâmetro a sentença SU-559
60

 de 1997, da Corte Constitucional 

Colombiana, o Tribunal Constitucional do Peru declarou o Estado de coisas inconstitucional   

para o caso, reconhecendo, primeiramente, que nos termos da Constituição Política do Peru, a 

Corte Suprema seria o órgão competente para analisar, como instância final, as decisões que 

negassem o mérito nas ações de habeas corpus, amparo, habeas data e execução. A Suprema 

Corte Peruana reconheceu o direito de acesso à informação pública, admitindo que fora 

violada a dimensão individual e coletiva do direito de acesso à informação pública, uma vez 

que não havia fundamentação legal capaz de embasar a limitação ao direito da recorrente de 

acessar as informações solicitadas. Nesse contexto, o Tribunal Constitucional considerou 

arbitrário a negativa feita a cidadã peruana Julia Eleyza Arellano Serquén. A par de tudo isso, 

a Corte Peruana afirmou que o estado das coisas que originaram os habeas data e que foram 

objeto de controvérsia no referido processo eram contrários à Constituição Política do Peru. 

Com base nisso, ordenou a entrega da documentação solicitada pela requerente, remetendo 

pela Secretaria-Geral do Tribunal Constitucional a sentença aos membros do Conselho 

Nacional da Magistratura, ordenando que, no prazo de 90 dias úteis,  a partir da notificação da 

decisão, fossem adotadas as medidas necessárias e apropriadas para correção, dentro dos 

parâmetros constitucionais, os pedidos de entrega de informações sobre o processo de 

ratificação judicial. Advertiu aos assessores do Conselho Nacional da Magistratura para que 

evitassem reincidir nas ações ou omissões ilegítimas que originaram aquele processo, de 

acordo com as disposições legais vigentes no Peru, estabelecendo, ainda, que as medidas 

adotadas fossem levadas ao conhecimento do juiz executor da sentença o qual, no décimo dia 

útil, após o prazo da mencionada na sentença, deveria prestar informações à Secretaria-Geral 

do Tribunal Constitucional (PERU, 2003). 

O segundo caso foi o Expediente nº 03149-2004AC/TC, de 20 de janeiro de 2005 

(PERU, 2004). Nessa demanda, ajuizada em 24 de outubro de 2003, a parte demandante 

direcionava um questionamento ao Diretor de uma Unidade de Gestão Educacional em Jaén, 

solicitando o cumprimento de uma Resolução da Direção da Unidade de Gestão Educacional 

de nº 00794-2003-ED-JAEN, datada de 20 de junho de 2003, a qual versava sobre o 

pagamento de uma determinada quantia em seu favor relativa a subsídios de luto e enterro, 

bem como adicionais a que a demandante teria direito pelo cumprimento de tempo de serviço 

                                                 
60

 Segundo Campos (2016), foi através da SU-559 de 1997, que a Corte Constitucional Colombiana declarou 

pela primeira vez o estado de coisas inconstitucional, numa ação onde docentes municipais que contribuíam 

obrigatoriamente para um fundo previdenciário, não receberam a contrapartida de direitos sociais básicos e 
questionaram a situação em juízo (COLÔMBIA, 1997a). 
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como docente. O Primeiro Tribunal Civil Especializado de Jaén, em 06 de abril de 2004, 

declarou a inadmissibilidade da exceção proposta, considerando-se que a questão do 

cumprimento continha um mandato claro, concreto, preciso e específico que deveria ser 

executado de acordo com seus próprios termos, portanto sua violação demonstraria a 

relutância da autoridade em cumprir a norma. A demandante também manifestou que a 

demanda seria inadmissível, argumentando que o diretor da Unidade de Gestão Educacional 

de Jaén teria solicitado ao presidente da região de Cajamarca que prorrogasse o calendário de 

compromissos para o mês de outubro de 2003, visando atender ao pagamento dos subsídios 

para luto e enterro a que tinha direito a demandante e outros funcionários públicos, entretanto, 

não houve qualquer resposta. A declaração do Estado de coisas inconstitucional, para este 

caso, serviu para atender as solicitações de todos os docentes, os quais possuíam direitos 

específicos previstos em norma. Com uma fundamentação semelhante a primeira decisão 

proferida, a Suprema Corte Peruana reforçou seu posicionamento anterior, advertindo sobre a 

possibilidade de cometimento de crime de desacato, por descumprimento de decisão judicial, 

determinando aos Ministérios da Educação e de Economia e Finanças que informassem as 

providências adotadas contra os funcionários que violaram os direitos fundamentais da 

demandante, no prazo de 10 dias contados a partir da decisão (PERU, 2004).  

O terceiro caso referiu-se ao Expediente nº 06089-2006-AA/TC, de 17 de abril de 2007 

(PERU, 2006a), e ao Expediente nº 06626-006-AA/TC, de 19 de abril de 2007 (PERU, 

2006b), nos quais duas empresas questionaram a Superintendência Nacional de 

Administração Tributária (SUNAT), alegando que seus direitos constitucionais foram 

afetados com relação à liberdade de comércio, igualdade perante a lei e direito de 

propriedade. As demandantes alegaram que antes da publicação da Superintendência Nacional 

de Administração Tributária, o pagamento do Imposto Geral sobre Vendas (IGV) sobre 

compra e venda de veículos usados eram aplicáveis apenas aos contribuintes que, devido à sua 

condição, podiam gerar valores na cobrança de suas operações internas, argumentando que 

não estariam obrigados a pagar um tributo por uma operação comercial que poderia ou não ser 

executada. A ré alegou, entretanto, que os adiantamentos do Imposto Geral sobre Vendas 

(IGV) seriam regidos pelo chamado princípio de solidariedade, implicitamente consagrado no 

artigo 43 da Constituição, a qual reconhecia o Estado Peruano como um Estado Social de 

direito. Para a SUNAT, o Regime de Percepções não implicaria em nenhum efeito sobre os 

direitos à liberdade de comércio e à livre concorrência invocados, uma vez que o mesmo se 

aplicaria a todos os importadores de bens usados. Pelo contrário, especificou que o regime 

teria um objetivo legítimo, que seria combater a sonegação fiscal e reduzir o pagamento de 
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impostos em um setor no qual uma pequena porcentagem cumpriria suas obrigações 

tributárias. Quanto à suposta violação do direito de propriedade, a SUNAT afirmou que todos 

os métodos antipagamentos se enquadravam em um evento tributável que poderia ou não ser 

feito no futuro, como o pagamento por conta do Imposto de Renda. Quanto ao 

questionamento do regime do imposto, argumentou-se à época, que era perfeitamente possível 

que o pagamento antecipado de um imposto fosse estabelecido como requisito para a 

importação de bens usados, a fim de garantir o pagamento do imposto que seria gerado 

posteriormente. Alegou-se também que o fato das percepções serem feitas com base no seu 

valor, atribuído pela Administração Aduaneira, tratava-se de um fato generalizado, sendo que 

o importador poderia deduzir do IGV o pagamento das percepções, bem como solicitar o 

retorno das percepções não aplicadas que aparecessem na declaração do IGV, desde que um 

valor não aplicado para esse conceito fosse mantido em um prazo não inferior a três períodos 

consecutivos. Em resumo, sustentou-se que o efeito de limitação do alegado direito à 

propriedade não ocorria (PERU, 2006a). No que se referia à alegada violação do direito à 

igualdade perante a lei foi sustentado que a diferença se devia à natureza das coisas, 

consistindo em não conformidade por parte dos importadores de bens usados em relação aos 

importadores de bens novos, para que o tratamento diferenciado fosse perfeitamente 

legitimado. Em 03 de novembro de 2005, o Primeiro Tribunal Civil de Tacna declarou 

apropriada a reivindicação, considerando que a Resolução da Superintendência Nacional nº 

220-2004 / SUNAT, alterada por Resolução, fora conforme medida tendente a evitar a 

sonegação fiscal, portanto, o impacto invocado nos direitos fundamentais do requerente não 

estaria comprovado (PERU, 2006a). Em sua decisão final, o Tribunal Constitucional do Peru 

não reconheceu as ações confiscatórias do poder público naquele caso, nem as ofensas aos 

direitos de liberdade de comércio, igualdade e propriedade dos demandantes, admitindo que a 

reserva de lei em matéria tributária também havia sido violada (PERU, 2007). 

O quarto caso refere-se ao Expediente nº 05561-2007-AA/TC, de 24 de março de 2010 

(PERU, 2007), no qual postulou-se que fosse respeitado o direito fundamental à seguridade 

social, cumprindo, com isso, decisões do próprio Tribunal Constitucional. A Oficina de 

Normalización Previsional (ONP) demandou o Poder Judiciário de Lima com vistas a obter 

uma declaração de inaplicabilidade de outra decisão judicial, proferida pela Terceira Sala 

Civil, alegando que havia violação do devido processo legal, ferindo também os princípios da 

coisa julgada e da proibição da reforma da sentença para pior. Ao contrário de outras 

situações, em que a declaração de Estado de coisas inconstitucional veio em atendimento a 

demandas, em geral, apresentadas pelo autor, neste caso a Corte Suprema denegou o pedido 
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da ONP e declarou o Estado de coisas inconstitucional em função da conduta negativa da 

Oficina de Normalización Previsional, a qual sinalizava imprudência, má-fé, obstrução à 

Justiça, negação e desrespeito à Jurisprudência da Corte Peruana, em sede daquelas ações em 

que a ONP atuava em defesa dos pensionistas. A Corte também condenou a atuação dos 

advogados da ONP, os quais agiam de má-fé interpondo ações que aumentavam o fluxo de 

processos no Poder Judiciário, prejudicando o acesso à Justiça àqueles que realmente 

precisavam de amparo. A fim de que houvesse uma ação conjunta de vários órgãos públicos 

para solução do problema, a Corte ao declarar um Estado de coisas inconstitucional, expediu 

várias ordens, tais como: determinou que a Controladoria Geral da República e o Congresso 

apurassem a conduta da ONP por ocasião das demandas judiciais por ela apresentadas, sendo 

que os Juízes deveriam aplicar as competentes sanções aos advogados patrocinadores 

representantes da ONP, pela litigância de má-fé e que fossem concluídos todos os processos 

ajuizados pela ONP culminando com a responsabilização dos envolvidos. Por fim, a Corte 

Peruana ordenou a ONP que no prazo de três dias manifestasse sua desistência em todas as 

ações constitucionais que versassem exclusivamente sobre o assunto, sendo o 

descumprimento punível pela prática do crime de desacato. Para garantir o fiel cumprimento 

desta última ordem, a Corte determinou a Defensoria Pública que oficiasse ao Poder 

Judiciário, em noventa dias, o andamento das medidas (PERU, 2007).  

O quinto caso diz respeito ao Expediente nº 00017-2008-PI/TC, de 15 de junho de 2010 

(PERU, 2008a). No ano de 2008, em 17 de junho de 2008, os demandantes arguiram a 

inconstitucionalidade da Lei nº 28.564, que revogava a Lei nº 27.504 e restaurava o terceiro 

parágrafo do Artigo 5° da Lei Universitária. Os fundamentos da ação eram os seguintes: os 

demandantes apontavam que a lei em questão afetaria o direito fundamental de acesso à 

educação adequada, pois proibia a constituição de subsidiárias universitárias em áreas 

departamentais diferentes daquela em que fosse a sede principal da universidade, nesse 

sentido, os habitantes de muitos lugares do território nacional não teriam uma sede 

universitária para frequentar ou, de qualquer forma, não teriam uma oferta educacional 

suficiente que lhes permitisse fazer uma escolha adequada. Além disso, essa situação poderia 

exigir que um grande número de pessoas se mudasse para outros departamentos para acessar o 

ensino superior necessário, o que seria praticamente impossível devido à precária situação 

econômica da maioria dos peruanos. Também argumentavam que existiam áreas do país onde, 

por questões geográficas, não seria possível estabelecer centros universitários com sede 

principal. Em síntese, diziam que poderia ser que a demanda em um determinado mercado, 

em uma área departamental, exigia a presença de uma subsidiária simples e não de todo o 
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aparato burocrático da sede principal de uma universidade. Por outro lado, nesse caso, fosse 

necessária a constituição de uma universidade inteira, a demanda educacional poderá não 

cobrir os custos que a universidade teria de suportar para manter sua oferta educacional 

(PERU, 2008a). Nesse sentido, para os demandantes, a lei contestada violaria o direito à 

liberdade de criação e constituição de centros de ensino universitários. Segundo os 

demandantes, quando o artigo 18 da Constituição declarou que a lei é que estabelece as 

condições para autorizar o funcionamento das universidades, referia-se ao fato de que a lei 

poderia estabelecer as condições da referida operação ou de suas subsidiárias, mas que de 

forma alguma poderia ser proibido estabelecer universidades ou subsidiárias, dentro ou fora 

da sede departamental da sede. Para os autores da ação, quando o Congresso publicou a lei 

iniciada, este não teria analisado adequadamente todas as alternativas que existiam para 

cumprir seu objetivo, uma vez que se limitou a escolher a rota mais barata (PERU, 2008a). 

Nesse sentido, os legisladores apontaram que a medida apropriada para melhorar o nível 

educacional no país seria aumentar o nível de supervisão das subsidiárias pelo Conselho 

Nacional de Autorização de Operação de Universidades (CONAFU) e a imposição efetiva das 

sanções administrativas do caso (PERU, 2008a). Outro argumento é o de que a lei em 

julgamento violaria a garantia institucional da autonomia da universidade, uma vez que 

afetaria o corpo docente das universidades a autodeterminar seu regime governamental, 

transgredindo o poder que existe para estruturar, organizar e conduzir a instituição 

universitária, especificamente por meio da criação de subsidiárias, filiais ou estabelecimentos 

secundários em departamentos diferentes daquele em que sua sede estaria localizada. Nesse 

sentido, a mencionada lei em questão limitaria o exercício da iniciativa privada, uma vez que 

o espectro de atividades econômicas em que o sujeito é livre para escolher estaria limitado, 

pois não haveria possibilidade de abrir filiais de universidades em diferentes áreas 

departamentais. Por outro lado, o problema da qualidade do serviço educacional prestado 

pelas subsidiárias poderia ser superado pelos próprios agentes econômicos e por uma 

atividade de supervisão e sanção do Estado. A lei contestada violaria então o direito à 

liberdade de empresa em sua manifestação de acesso ao mercado, porque para competir em 

vários departamentos seria necessário estabelecer uma universidade inteira, o que seria 

impraticável em termos de custos e eficiência (PERU, 2008a). A referida lei também afetaria 

a liberdade de negócios em sua manifestação de liberdade de organização, pois limitaria a 

possibilidade de expansão organizacional e desconcentração das universidades, retardando o 

processo de crescimento econômico desse setor empresarial no campo educacional. Violando 

a liberdade de negócios na manifestação do direito à livre concorrência, a norma faria com 
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que a pequena concorrência existente seja realizada em condições desiguais, uma vez que, 

para que os investidores possam competir, em tese, vários mercados dominados por 

subsidiárias teriam que constituir uma universidade, o que seria muito desvantajoso (PERU, 

2008a). Por fim, os demandantes sustentavam que, considerando-se que a proibição de 

estabelecer subsidiárias visa eliminar as deficiências da oferta educacional universitária 

causada pelo baixo nível de serviço prestado por muitas afiliadas da universidade autorizadas 

pela CONAFU, tal medida restaria desproporcional, uma vez que não seria adequado ou 

necessário para atingir esse objetivo, ao passo que a proibição não faria com que aqueles já 

constituídos prestassem um serviço melhor. Esse parâmetro seria alcançado com a aplicação 

das atividades de controle e sanção pelo Conselho Nacional de Autorização de Operação de 

Universidades (CONAFU) (PERU, 2008a). Com vistas a corrigir o quadro de Estado de 

coisas inconstitucional, no qual as normas inconstitucionais e a má qualidade do ensino eram 

os principais problemas, onde então o Tribunal Constitucional Peruano expediu duas ordens, 

que foram: o encerramento de todas as atividades das filiais da rede de universidades que 

operava sem regulamentação legal e a criação de um novo órgão para conduzir a matéria e 

elencar pautas que seriam cobradas pela lei para abertura de novas filiais ou sedes de 

faculdades (PERU, 2008a).   

O sexto e último caso é o Expediente nº 03426-2008-HC/TC, de 26 de agosto de 2010 

(PERU, 2008b). O habeas corpus, ajuizado em 04 de março de 2008, pelo cidadão peruano 

Pedro Tomás Marroquín Bravo, em favor de Pedro Gonzalo Marroquín Soto, questionava o 

Diretor do Instituto Nacional Penitenciário (INPE), Leonardo Caparrós Gamarra, quanto à 

violação de direitos fundamentais do detento. O habeas corpus exigia o cumprimento da 

execução de uma medida de segurança relativa à hospitalização, requerendo ainda que o 

favorecido fosse transferido para um hospital passando a receber tratamento médico 

especializado, tendo em vista que o seu direito constitucional à integridade física estaria sendo 

violado. Segundo o demandante, a Segunda Câmara Criminal de Presos na Cadeia Superior 

do Tribunal de Justiça de Lima Norte, mediante sentença proferida em 29 de janeiro de 2008, 

teria declarado a inimputabilidade do beneficiário Marroquín Soto (conforme Expidente nº 

2240-2007), porquanto este padecia de síndrome psicótica esquizofrênica paranoica, 

prevendo-se, para ele, uma medida de segurança hospitalar por um período de 04 anos, 

contados a partir da data da internação (PERU, 2008b). Todavia, até aquele instante referido o 

mandado judicial não teria sido cumprido, permanecendo o detento sendo tratado tal qual um 

condenado imputável e sujeito a responsabilidade criminal, circunstância que violaria o 

direito constitucional invocado. Uma vez realizada a investigação sumária e as declarações 
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explicativas tomadas, o diretor do estabelecimento prisional de Lurigancho, Sr. Enrique 

Eduardo Abanto Herrera e o diretor regional de Lima, Sr. Jorge Henry Cotos Ochoa 

afirmaram ter realizado todas as ações possíveis para conseguir assegurar os direitos do 

beneficiário, tais como o encaminhamento de várias operações, bem como a sua transferência 

para hospitais em várias ocasiões, tendo recebido deles a recusa de admissão, com o 

argumento de que não teriam a infraestrutura disponível de leitos para aceitar internação ou 

que apenas realizam trabalhos de pesquisa (PERU, 2008b). Decisão do Terceiro Tribunal 

Penal do Norte de Lima, datada de 14 de março de 2008, declarou o pedido baseado na 

comprovação da violação do direito à integridade física, uma vez que existia um mandato 

expresso para que o favorecido fosse transferido para um centro hospitalar com o objetivo de 

receber o tratamento necessário (PERU, 2008b). Também declarou improcedente a 

reclamação referente ao Diretor da Região INPE, Sr. Jorge Henry Cotos Ochoa. A Primeira 

Câmara Criminal da Prisão do Superior Tribunal de Justiça do Norte de Lima, revogando o 

recurso, declarou improcedente a alegação de que as autoridades rés executaram todos os atos 

possíveis para cumprir as ordens do Tribunal ao invés de serem as autoridades de saúde 

responsáveis pelo fato denunciado, uma vez que argumentaram a falta de recursos adequados 

em seus ambientes para prestar atendimento especializado ao favorecidos ou que sua condição 

de saúde mental não seria grave o suficiente para merecer hospitalização, avaliada pelos 

médicos responsáveis dessas entidades (PERU, 2008b). Diante deste cenário, o Tribunal 

Constitucional Peruano reconheceu o Estado de coisas inconstitucional, em face da falta de 

uma política pública de tratamento e reabilitação da saúde mental de pessoas sujeitas a 

medidas de segurança de hospitalização, por sofrerem de uma doença mental. Em virtude 

disso, expediu as seguintes ordens: determinou ao Diretor do Estabelecimento Prisional de 

Lurigancho que, no dia seguinte, procedesse à transferência do favorecido Sr. Pedro Gonzalo 

Marroquín Soto para o Hospital Víctor Larco Herrera, bem como, determinou ao Diretor 

Geral do Hospital Víctor Larco Herrera, para que, uma vez executada a transferência da 

pessoa favorecida, prosseguisse até sua admissão, e que o Escritório Executivo de 

Administração e Logística do referido Hospital superasse qualquer impossibilidade material, 

para que o favorecido pudesse receber o tratamento médico especializado; ordenou ao 

Ministério da Economia e Finanças que adotasse as medidas necessárias que aptas a permitir 

o aumento gradual do orçamento destinado ao Ministério da Saúde e, especificamente, aos 

hospitais de saúde mental do país; ordenou ao Poder Judiciário a adoção de medidas 

corretivas para que todos os juízes do país passassem a emitir, oportunamente, 

pronunciamentos nos relatórios médicos que lhes forem enviados pelas autoridades sanitárias, 
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com vistas a recomendar a cessação da medida de segurança da hospitalização (PERU, 

2008b). Ainda no âmbito deste caso, o Tribunal Constitucional Peruano recomendou ao 

Congresso que prosseguisse com a aprovação de uma lei que regulasse o tratamento, a 

supervisão, o procedimento, a execução e a cessação das medidas de segurança de 

hospitalização. Também exortou o Poder Executivo a adotar as medidas necessárias que 

viessem a superar, imediata e efetivamente, as situações que de fato originam a violação da 

Constituição, fortalecendo os níveis de coordenação com o Ministério da Justiça, Ministério 

da Saúde e Ministério da Economia e Finanças. Por fim, solicitou à Defensoria Pública, que 

no âmbito de suas atribuições constitucionais, exercesse sua responsabilidade de monitorar o 

cumprimento da sentença, informando ao Colegiado, no prazo de 90 dias e emitindo, se 

considerado apropriado, um Relatório a esse respeito (PERU, 2008b). 

 

4.7.2.2 O Estado de coisas inconstitucional no Brasil 

 

No Brasil, a incorporação da figura do estado de coisas inconstitucional ocorreu através 

da ADPF nº 347/2015 (STF, 2019), demanda que pleiteia junto ao Supremo Tribunal Federal 

que adote medidas para fazer frente à crise do sistema prisional brasileiro.  

Protocolada em 27 de maio do ano de 2015, tendo como impetrante o Partido 

Socialismo e Liberdade, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), 

recebeu o nº. 347
61

, na ordem de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Na ação o Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL), roga que se reconheça a existência de um contexto de 

violações em massa de direitos fundamentais da população de detentos do país, quadro que 

impõe a adoção de medidas hábeis a sanar as agressões a preceitos fundamentais insculpidos 

na Constituição Federal, decorrentes de atos e omissões dos poderes públicos do país. Através 

da ADPF n° 347/2015, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) solicitou o reconhecimento 

por parte do STF do chamado "estado de coisas inconstitucional" para o sistema prisional 

brasileiro, postulando a abertura de vagas no sistema penitenciário, um tratamento mais 

humano para a população carcerária e a implementação de melhores condições físicas nos 

presídios.  

                                                 
61

 A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, prevista no art. 102, § 1º, da Constituição Federal, e 

regulamentada pela Lei nº 9.882/99 é direcionada a atos dos Poderes Públicos que gerem lesão ou ameaça a 

preceitos fundamentais da Constituição. São requisitos necessários à sua propositura:  i) Existência de lesão ou 

ameaça a preceito fundamental; ii) Que a lesão seja causada por ato dos Poderes Públicos; iii) Que não haja 
nenhum outro instrumento que possa sanar a lesão ou ameaça (BRASIL, 1999). 
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Nos termos da ADPF nº 347/2015, e na vida real, como se sabe pela ampla cobertura 

que é dada pela imprensa, os cárceres brasileiros são locais onde ocorrem toda sorte de 

violação de direitos fundamentais: celas superlotadas, sujas e insalubres, proliferação de 

doenças infectocontagiosas, comida ruim, temperaturas extremas, falta de água potável e de 

produtos higiênicos, homicídios, espancamentos, tortura, violência sexual e psicológica contra 

os detentos. Ademais, as instituições prisionais são dominadas por facções criminosas, que 

impõem suas regras, com terror, e, por vezes com a cumplicidade do Poder Público. São 

ausentes: assistência judiciária aos presos, acesso à educação, à saúde e ao trabalho. O 

controle estatal sobre o cumprimento das penas é deficitário e não raro, o Estado mantém 

encarcerados presos que já deveriam soltos. Por estas e outras mazelas, rebeliões, protestos e 

motins ocorrem com frequência. Além de tudo isso, os problemas do sistema carcerário 

brasileiro ameaçam também a própria segurança da sociedade fora dos presídios
62

.  

Toda esta situação afronta, diretamente, a Constituição Federal de 1988, porquanto a 

Carta Política consagra o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), proíbe a 

tortura, o tratamento degradante (art. 5º, III) e as sanções cruéis (art. 5º, XLVII, “e”), 

impondo, ainda o cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de acordo com a 

natureza do crime, a idade e sexo do sentenciado (art. 5º, XLVIII), assegurando ao preso o 

respeito à integridade física e moral (art. 5º, XLIX), obedecendo ainda o princípio da 

presunção de inocência (art. 5º, LVII). Outros direitos fundamentais, tais como: saúde, 

educação, alimentação e acesso à justiça não são respeitados na realidade do dia a dia dos 

cárceres brasileiros. Há flagrante desrespeito aos vários tratados internacionais sobre direitos 

humanos dos quais o Brasil é signatário, como o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, a 

Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes, 

bem como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e a Lei de Execução Penal 

(STF, 2019). 

Argumentam os impetrantes da ADPF nº 347/2015 que os presos brasileiros, pelo fato 

de não votarem, formam um grupo, especificamente, impopular na sociedade brasileira, o que 

não gera um incentivo político para que representantes legais defendam seus direitos, mesmo 

sendo legítima a defesa desses interesses jurídicos de minorias, a qual não deve estar à mercê 

de juízos discricionários, ideológicos ou conveniência política (STF, 2019). 

Para os autores da ADPF nº 347/2015, é importante analisar que o Direito 

Constitucional Comparado fornece fortes exemplos de intervenção da jurisdição 
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 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 (STF, 2019). 
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constitucional no contexto de falhas estruturais graves nas políticas públicas direcionadas à 

proteção de direitos fundamentais. Nesse sentido, há experiências de sucesso, nos Estados 

Unidos, na África do Sul e na Índia, sendo que é na Colômbia o exemplo mais bem-sucedido 

e atual, com o reconhecimento do chamado estado de coisas inconstitucional. Para os 

proponentes da ação, a ideia do estado de coisas inconstitucional não é nova na jurisprudência 

do STF, porquanto o próprio Ministro Luís Roberto Barroso, no voto-vista proferido na 

Questão de Ordem suscitada nas ADIs 4.357 e 4.425, relativa à modulação temporal da 

decisão que reconheceu inconstitucionalidades na EC 62, sobre pagamento de precatórios, 

reconheceu que há um estado de inconstitucionalidade grave e permanente no Brasil, em 

relação ao pagamento de condenações judiciais contra a Fazenda Pública
63

. 

A ADPF nº 347/2015 objetiva dentre outras questões obter: declaração de 

reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional para o sistema prisional brasileiro, 

determinação para que o Governo Federal elabore e encaminhe ao STF, no prazo máximo de 

03 meses, um plano nacional visando a superação dos graves problemas do sistema 

penitenciário brasileiro, sendo que o referido plano deve conter propostas para solucionar: a 

superlotação dos presídios; a contenção e reversão do processo de hiperencarceramento 

existente no país; a diminuição do número de presos provisórios; a adequação das instalações 

dos estabelecimentos prisionais; a efetiva separação dos detentos de acordo com critérios 

como sexo, idade, situação processual e natureza do delito; a garantia de assistência material, 

de segurança, de alimentação, de acesso à justiça, de educação, de assistência médica e ao 

trabalho digno e remunerado para os presos, a contratação de pessoal para as instituições 

prisionais, a eliminação da tortura e maus tratos no sistema, bem como a aplicação de 

penalidades sem o devido processo legal nos presídios, a adoção de medidas visando propiciar 

o tratamento adequado para grupos vulneráveis nas prisões como mulheres e população 

LGBT (STF, 2019). Também foi demandado que o Plano Nacional contivesse a previsão dos 

recursos a serem gastos na implementação das propostas e a definição de um cronograma para 

a efetivação das medidas; submissão do Plano Nacional à análise do Conselho Nacional de 

Justiça, da Procuradoria Geral da República, da Defensoria Geral da União, do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Nacional do Ministério Público e 

de outros órgãos e instituições que queiram se manifestar sobre o mesmo, além de ouvir a 

sociedade civil, por meio da realização de uma ou mais audiências públicas; deliberação sobre 

o Plano Nacional, para homologá-lo ou impor ações complementares necessárias para a 
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superação do estado de coisas inconstitucional; determinação ao governo de cada Estado que 

formule e apresente ao STF, no prazo de 03 meses, um plano estadual ou distrital, 

compatibilizado com o Plano Nacional homologado, contendo metas e propostas específicas 

para a superação do estado de coisas inconstitucional, no prazo máximo de 02 anos; 

submissão dos planos estaduais e distrital à análise do Conselho Nacional de Justiça, da 

Procuradoria Geral da República, do Ministério Público da respectiva unidade federativa, da 

Defensoria Geral da União, da Defensoria Pública do ente federativo em questão, do 

Conselho Seccional da OAB da unidade federativa, e de outros órgãos e instituições que 

desejem manifestar-se; submissão dos referidos planos à sociedade civil local, em audiências 

públicas a serem realizadas nas capitais dos respectivos entes federativos, podendo a Corte, 

para tanto, delegar a realização das diligências a juízes auxiliares, ou mesmo a magistrados da 

localidade, nos termos do art. 22, II, do Regimento Interno do STF; deliberar sobre cada plano 

estadual e distrital, para homologá-los ou impor outras medidas alternativas ou 

complementares que o STF reputar necessárias para a superação do estado de coisas 

inconstitucional na unidade federativa em questão; exercer vigilância sobre a implementação 

do Plano Nacional e dos planos estaduais e distrital, com o auxílio do Departamento de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas 

Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, em processo público e transparente, aberto 

à participação da sociedade civil, até que se considere sanado o estado de coisas 

inconstitucional do sistema prisional brasileiro (STF, 2019). O Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL) requereu, ainda, a título de urgência, a concessão de decisão em sede de 

liminar, para que juízes e tribunais motivem, diretamente, as razões que, eventualmente, 

impossibilitem a aplicação de medidas alternativas à prisão, tendo em vista o gravíssimo 

quadro de violação de direitos em que se encontra o sistema prisional brasileiro.  

O Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre os demais pedidos 

constantes em sede da ADPF nº 347/2015, mas a liberação dos recursos oriundos do 

FUNPEN e a implementação das audiências de custódia já são uma realidade nos Tribunais 

brasileiros diante do tratamento da questão prisional no país. Sobre estas duas demandas 

mencionadas anteriormente, o Plenário do STF concedeu parcialmente uma medida cautelar 

autorizando algumas providências (STF, 2017). O ministro Marco Aurélio rememorou o fato 

de que no julgamento da medida cautelar na ADPF 347 foi levado em consideração o estado 

de coisas inconstitucional do sistema penitenciário. Para o relator do caso, como a Bahia teria 

cumprido todas as exigências legais para o recebimento da quantia, deveria haver a liberação 

imediata do montante cabível ao estado, não sendo admitida outra solução (STF, 2017). Em 
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verdade, o STF ainda não se manifestou exatamente sobre os pedidos principais da Inicial da 

ADPF, o que impende ressaltar que a Corte vislumbra a responsabilidade e os impactos que 

esta decisão pode causar.  
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5  PARA ALÉM DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 

 

5.1. A tese do estado de coisas inconstitucional: um argumento sob suspeita 

 

A aplicação da técnica de decisão denominada estado de coisas inconstitucional pela 

Corte Constitucional colombiana, na tentativa de responder demandas históricas daquela 

nação, trouxe esperança e alento para a população alvo das medidas, ao mesmo tempo em que 

despertou a atenção de curiosos e o olhar crítico da comunidade jurídica internacional, 

inclusive. 

Mais uma vez, a Corte Constitucional da Colômbia direcionou sua energia para a 

proteção dos direitos fundamentais do povo colombiano, demonstrando seu desejo sincero de 

fazer cumprir, de forma efetiva, os comandos legais da Carta política de 1991. Ao incorporar 

a visão do estado de coisas inconstitucional ao seu dia a dia, a Corte Colombiana demonstrou 

seu espírito protagonista e preferência por soluções inéditas, reafirmando aquilo que já 

pairava no imaginário da população colombiana: o perfil progressista e a postura aberta 

daquela Corte. 

A primeira decisão da Corte Constitucional Colombiana que reconheceu o ECI ocorreu 

em 1997 (Sentencia de Unificación - SU 559, de 6/11/1997), na qual um grupo de professores 

alegava violações sistemáticas de direitos previdenciários. Em face de tal situação, a Corte 

Constitucional colombiana reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional, determinando às 

autoridades envolvidas a superação do quadro de inconstitucionalidades em prazo hábil. Um 

ano depois, o ECI seria novamente aplicado na Sentencia de Tutela (T) – 153, de 28 de abril 

de 1998. Nessa decisão, a Corte declarou o ECI em relação ao grave contexto de superlotação 

de penitenciárias da Colômbia. Posteriormente, em 22 de janeiro de 2004, através da 

Sentencia de Tutela (T) – 025, a Corte debruçou-se sobre a questão histórica dos deslocados 

forçados, compelindo o governo a elaborar um rol de políticas públicas, planos e projetos para 

proteção dos direitos fundamentais das vítimas (CAMPOS, 2016). 

Passados mais de vinte anos da primeira decisão que apresentou como proposta a 

aplicação do instituto do estado de coisas inconstitucional na Colômbia, os olhares da crítica 

voltam-se para essa técnica e, principalmente, para os efeitos que se pode auferir de sua 

utilização (COLÔMBIA, 1997a). O estado de coisas inconstitucional, de fato, tem sido 

efetivo naquilo que se propõe a resolver? Empregar o estado de coisas inconstitucional atende 

a uma relação razoável e proporcional de custo benefício? Qual o principal argumento para a 
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defesa da aplicação de um estado de coisas inconstitucional na Colômbia ou em outros 

ordenamentos jurídicos? Há que se falar em um redirecionamento da aplicação do instituto? 

Qual foi o saldo final? Em algum dos casos em que se aplicou uma sentença estrutural de 

reconhecimento do estado de coisas inconstitucional houve uma solução cabal para os 

problemas enfrentados?  

No Brasil, existem relevantes investigações sobre o tema, sob a forma de livros e artigos 

científicos. O ambiente acadêmico do país tem se mostrado um solo fértil para discussão e 

problematização de questões que envolvem as nuances do Constitucionalismo Latino-

americano. A geografia e o natural interesse sobre a postura vanguardista dos Tribunais 

latino-americanos favorecem tais pesquisas. Em sede da discussão sobre o estado de coisas 

inconstitucional, destaca-se, indubitavelmente, como timoneiro destes estudos, o Professor da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Carlos Alexandre de Azevedo Campos
1
. O 

Professor Carlos Alexandre é também o advogado responsável por patrocinar a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, perante o Supremo Tribunal Federal. Pela 

excepcional relevância do tema, tendo em vista o fato de que a ADPF nº 347 ainda se 

encontra pendente de julgamento em seus pedidos principais, e por todos os efeitos que este 

julgado pode causar, vicejam, ainda, várias pesquisas importantes sobre o tema, seus efeitos, 

implicações e questões correlatas.  

No âmbito das discussões que envolvem o estado de coisas inconstitucional, os 

argumentos se dividem entre a defesa e o ataque, mas, certamente, algumas informações já 

fornecem algum parâmetro para análise, tendo em vista o contexto atual que se encontram os 

envolvidos nas grandes questões que as sentenças estruturais do estado de coisas buscaram 

resolver, o lapso temporal decorrido desde a primeira sentença e o investimento efetuado até o 

momento.  

Uma necessária reflexão deve se preocupar em considerar o fato de que as sentenças 

estruturais do estado de coisas inconstitucional direcionaram alguma luz a alguns problemas 

ignorados ou negligenciados pelo poder público colombiano. Tais problemas, se não foram 

negligenciados ou esquecidos, por certo não tiveram o tratamento e atenção adequada por 

parte dos Poderes da República, porquanto ensejaram desdobramentos muito graves ao longo 

dos anos. Um exemplo dessa afirmação é a condição das vítimas de deslocamentos forçados, 

                                                 
1
 Carlos Alexandre de Azevedo Campos, Professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, escreveu a 

primeira e mais importante obra brasileira sobre o assunto. Pela profundidade do texto e espírito agudo do autor, 
seu livro foi utilizado como base em toda a presente pesquisa (CAMPOS, 2016). 
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consequência mais nefasta do amplo espectro das guerrilhas que assombram o país há mais de 

meio século.  

 

5.2. Críticas e opiniões sobre a técnica do estado de coisas inconstitucional 

 

Desde a popularização das primeiras decisões que versavam sobre o reconhecimento e 

aplicação da figura do estado de coisas inconstitucional, algumas críticas e especulações não 

tardaram a surgir. As principais acusações sempre giraram em torno das mesmas questões, via 

de regra, versam sobre um eventual ativismo imoderado, uma Judicialização excessiva ou, até 

mesmo, sobre os perigos de uma pretensa ofensa ao princípio da separação dos poderes.  

Neste contexto, destaca-se, em um primeiro momento, a aguda crítica feita pelos 

professores Raffaele de Giorgi, José Eduardo Faria e Celso Fernandes Campilongo da 

Universidade de São Paulo (USP), bem como a incisiva manifestação do professor Lenio Luiz 

Scteck da UNISINOS. Por outro lado, autores como Vanice Regina Lírio do Valle, Dirley da 

Cunha Júnior e George Marmelstein tem abordado a questão apresentando suas virtudes e 

ameaças.  

Para Raffaele de Giorgi, José Eduardo Faria e Celso Fernandes Campilongo, a raiz 

histórica do conceito de estado de coisas inconstitucional é a ideia de “razão de estado” (DE 

GIORGI; FARIA; CAMPILONGO, 2015). Em uma muito apertada síntese, essa ideia de que, 

sob o argumento do interesse público o Estado pode até violar o direito, tem suas raízes no 

pensamento de Nicolau Maquiavel, tendo florescido com força e vigor, principalmente, 

durante a ascensão de governos absolutistas na Europa moderna, posterior ao século XX 

(GONÇALVES, 2011). Para os autores, uma consequência direta das declarações do estado 

de coisas inconstitucional é a evidente ameaça ao princípio da separação dos poderes da 

República. No mesmo sentido, para os autores, outras situações absurdas poderiam decorrer 

de eventual admissão da figura do estado de coisas inconstitucional em nosso ordenamento 

jurídico, tais como: o que ocorreria se por exemplo, mais da metade dos deputados do 

Congresso brasileiro fossem acusados de corrupção, haveria uma declaração de estado de 

coisas inconstitucional para fechar o Congresso ou se atribuiria a política a outros órgãos? 

(GONÇALVES, 2011) Por outro lado, argumentam ainda os autores que os conceitos 

fundantes do estado de coisas inconstitucional seriam bastante paradoxais, sendo que, em 

princípio, eles poderiam até justificar uma intervenção do STF quando a ordem jurídica fosse 

confrontada com “litígios estruturais”, reclamando providências para os problemas 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/browse?type=author&value=Giorgi,%20Raffaele%20de
https://www2.senado.leg.br/bdsf/browse?type=author&value=Faria,%20José%20Eduardo
https://www2.senado.leg.br/bdsf/browse?type=author&value=Campilongo,%20Celso%20Fernandes
https://www2.senado.leg.br/bdsf/browse?type=author&value=Giorgi,%20Raffaele%20de
https://www2.senado.leg.br/bdsf/browse?type=author&value=Faria,%20José%20Eduardo
https://www2.senado.leg.br/bdsf/browse?type=author&value=Campilongo,%20Celso%20Fernandes
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decorrentes da inércia do Estado. Considerando-se que os Litígios e remédios estruturais têm 

soluções alternativas, de onde iria advir a legitimidade de um tribunal para escolher entre uma 

solução e outra? Na economia, falhas estruturais como desvalorização da moeda, desemprego 

e exclusão social, justificariam um estado de coisas inconstitucional? No mesmo sentido, 

partindo-se do pensamento de Odo Marquard, qual seria a competência do STF para 

compensar a incompetência do sistema político vigente? (CAMPILONGO, 2013) A Corte 

poderia compensar a inércia alheia com sua pretensa competência e capacidade de resolver 

problemas? Quem controlaria a correção jurídica de um eventual decreto político de um 

estado de coisas inconstitucional? Poderia o STF compensar sua própria incompetência? Qual 

seria a natureza jurídica de um estado de coisas inconstitucional, política ou jurídica? Quais 

seriam as sanções decorrentes? Persistindo o problema, qual seria a conduta da Corte? 

Haveria prisão para àqueles que oferecessem resistência a ideia de estado de coisas 

inconstitucional? Se sim, qual seria o crime ou infração, neste caso? Haveria alguma 

compensação civil devida às vítimas de um estado de coisas inconstitucional? Reparados os 

danos, a inércia subsistiria? Quem executaria as ordens contidas nas sentenças estruturais do 

estado de coisas inconstitucional? Se a origem e fator legitimador de tudo é a Constituição, 

neste caso, ameaçada por um estado de coisas inconstitucional, como avaliar a autoridade 

daqueles que podem aplicar o conceito? E ainda, qual seria a fronteira ou o instrumento de 

controle de todo esse poder? (CAMPILONGO, 2013) Como se dariam estas relações na 

hipótese de a sociedade tornar o estado de coisas inconstitucional uma prática legítima, dentro 

do atual modelo republicano? 

Raffaele de Giorgi, José Eduardo Faria e Celso Fernandes Campilongo conduzem a uma 

necessária reflexão sobre o papel do Poder Judiciário e a pretensão de quem detém a última 

palavra (BENVINDO, 2014). Para os autores, não há caminho sem analisar: quais as razões 

para às quais o povo creditaria confiança política aos juízes desconfiando da capacidade dos 

políticos? Por que motivo o poder político dos juízes seria um bom substituto do poder 

convencional do sistema político? Como negar consenso à inércia política com a projeção da 

Suprema Corte como um novo? Quais as garantias de que a nova política não seria também 

inerte? É que para os autores, sob o pretexto de conferir eficácia aos direitos fundamentais, o 

estado de coisas inconstitucional os ameaça frontalmente, desprezando o fato de que o sistema 

jurídico não tem estruturas, meios, instrumentos e organizações que lhe permitam corrigir 

tantas imperfeições, apenas por meio de decisões judiciais, pois não se pode fabricar poder 

político sob a fantasia da normatividade jurídica (DE GIORGI; FARIA; CAMPILONGO, 

2015). 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/browse?type=author&value=Giorgi,%20Raffaele%20de
https://www2.senado.leg.br/bdsf/browse?type=author&value=Faria,%20José%20Eduardo
https://www2.senado.leg.br/bdsf/browse?type=author&value=Campilongo,%20Celso%20Fernandes
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A argumentação apresentada por Raffaele de Giorgi, José Eduardo Faria e Celso 

Fernandes Campilongo nem pode ser vista como uma crítica ao estado de coisas 

inconstitucional. Em verdade, os autores manifestam algumas indagações, dúvidas e 

questionamentos que visam elucidar questões ainda incertas sobre a aplicação desta técnica no 

Brasil.   

 Lênio Luiz Streck, por sua vez, ao aceitar a tese do estado de coisas inconstitucional, 

alguns riscos se materializam: não estaria o país repleto de inconstitucionalidades? Nesse 

caso, qual seria, então, o tratamento a ser dado à questão? Seria o Judiciário a instância mais 

adequada para decidir sobre isso? Se sim, quem escolheria as prioridades dentre tantas 

inconstitucionalidades? Pois nas democracias as escolhas estão a cargo do Executivo e não de 

outro Poder (STRECK, 2015). Do mesmo modo, a palavra “estruturante” não seria uma 

espécie de guarda-chuvas, debaixo do qual seria alocado tudo aquilo que um determinado 

padrão ativista quisesse? O Estado seria administrado às custas de decisões judiciais 

(STRECK, 2015)? Para Lênio Streck, não haveria como definir o limite de uma 

inconstitucionalidade, pois, com o tempo, por força do estado de coisas inconstitucional, 

qualquer situação seria motivo para evocação de uma declaração de inconstitucionalidade 

perante o Judiciário, sobrecarregando os Tribunais com um grande quantitativo de ações. 

Uma outra questão relevante para o autor é o objeto finalístico do controle de 

constitucionalidade, que neste caso, são normas jurídicas e não a realidade fática sobre a qual 

elas incidem, de modo que haverá sempre o risco de banalização. Não haveria como declarar 

a inconstitucionalidade de coisas, mesmo denominando a situação como “estado de coisas”, 

pois não haveria um modo de definir que coisas seriam inconstitucionais, em face das tantas 

situações inconstitucionais existentes. Se assim o fosse, poder-se-ia admitir inconstitucional o 

estado de coisas da desigualdade social existente no Brasil, ou outras situações. Por fim, o 

autor chama a atenção para o uso meramente retórico da expressão “estado de coisas 

inconstitucional”. No caso da questão carcerária no Brasil, por exemplo, a legislação 

processual penal brasileira já prevê destinação específica para as verbas do fundo 

penitenciário a cargo da administração judicial e do Departamento Penitenciário Nacional. 

Há, portanto, parâmetros legais estabelecidos pelo Poder Legislativo, poder republicano 

legítimo para tal, não pelo Poder Judiciário (STRECK, 2015).  

Ao analisar a hipótese do estado de coisas inconstitucional e suas aplicações nas 

sentenças brasileiras no STF, o autor Lênio Luiz Streck reforça, direta ou indiretamente, 

alguns dos importantes argumentos que já são uma tônica em sua obra, tais como: o ativismo 

judicial, a judicialização da política, os riscos da ideologização do direito, a dualidade 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/browse?type=author&value=Giorgi,%20Raffaele%20de
https://www2.senado.leg.br/bdsf/browse?type=author&value=Faria,%20José%20Eduardo
https://www2.senado.leg.br/bdsf/browse?type=author&value=Campilongo,%20Celso%20Fernandes
https://www2.senado.leg.br/bdsf/browse?type=author&value=Campilongo,%20Celso%20Fernandes


180 
 

 

existente entre direito e moral, o crescimento da juristocracia e a eterna discussão sobre a 

separação dos poderes da República.  

Com uma perspectiva mais direcionada para a importância dos diálogos institucionais, 

como um viés ideal para superação das falhas estruturais, e principalmente, como alternativa 

para construção da resposta adequada para os chamados bloqueios institucionais, insere-se a 

análise da Professora Vanice Regina Lírio do Valle. Para tanto, ressalta a professora, que 

administrar os fatores que impõem bloqueios ao papel das instituições é uma conduta distinta 

de realizar ingerências no âmbito das políticas públicas, pois, acerca do estado de coisas 

inconstitucional, deve-se ter em mente que “a gestão que dele se requer é a da crise 

institucional paralisante – e não do problema em si. Significa dizer que o bloqueio 

institucional e as medidas necessárias à sua superação serão o limite da intervenção judicial” 

(VALLE, 2016). Contudo, impõe considerar que “O risco está em atribuir-se (ou arrogar-se) 

ao Judiciário uma função principal na formulação em si das estratégias necessárias à solução 

do problema concretamente identificado” (VALLE, 2016). Consoante, destaca a referida 

professora, deve haver cautela e responsabilidade na emissão de juízos de valor acerca do 

assunto, porquanto oportunizar um “aprofundamento das questões teóricas envolvidas na 

incorporação do referido instituto se põe como um imperativo para que ele não se transmude 

num simples exercício retórico” (VALLE, 2016), do contrário, haverá sempre o risco de 

“formalização de um juízo oficial de reprovabilidade das instâncias antes envolvidas na 

solução do problema” (VALLE, 2016). Para a autora, o emprego da técnica é possível, desde 

que se haja “controlabilidade da ação jurisdicional”, sendo que a existência de um padrão 

jurisdicional de comportamento mais compromissado com a busca de resultados do que com 

outros aspectos, pode ser visto não como falha estrutural, mas sim como consequência natural 

da complexidade da situação que a Corte se propõe a enfrentar (VALLE, 2016). A autora 

vislumbra o aproveitamento da técnica desde que haja prudência e moderação.  

Na mesma perspectiva da Professora Vanice Regina Lírio do Valle, George 

Marmelstein, reforçando a importância dos diálogos institucionais como solução mais 

apropriada para as falhas do Estado, reforça que o processo dialógico é, certamente, o aspecto 

mais benéfico de todo esse ambicioso projeto denominado estado de coisas inconstitucional, 

cujo objetivo precípuo é possibilitar “o desenvolvimento de soluções estruturais para 

situações de graves e contínuas inconstitucionalidades praticadas contra populações 

vulneráveis em face de falhas (omissões) do poder público” (MARMELSTEIN, 2015).  
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De acordo com o professor Dirley da Cunha Junior, não se pode negar que eventual 

reconhecimento do estado de coisas inconstitucional venha a significar um desempenho, de 

certo modo, ativista por parte do Tribunal (uma espécie de Ativismo Judicial Estrutural), na 

medida em que as decisões judiciais vão interferir, de forma incontroversa, nas funções 

executivas e legislativas, com repercussões, acima de tudo, orçamentárias (CUNHA JÚNIOR, 

2016). Tal circunstância deve, portanto, ser muito bem avaliada pela magnitude dos efeitos 

que podem provocar em um país de dimensões continentais como o Brasil.  

 

5.3 Desplazados, um tormentoso desafio para a Corte Constitucional Colombiana 

 

A crise que envolve o drama dos cidadãos vítimas dos deslocamentos forçados internos 

na Colômbia é uma das questões sociais mais graves que o país enfrenta há várias décadas.  

O artigo 1º da Lei nº 387, de 1997, estabelece um conceito para as vítimas de 

deslocamento forçado, qual seja:  

 

Artículo 1º- Del desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto 

forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad 

física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 

situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, 

violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 

emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 

drásticamente el orden público (COLÔMBIA, 1997b). 

 

Deslocados internos são pessoas deslocadas dentro de seu próprio país, pelos mesmos 

motivos de um refugiado comum, mas que não ultrapassam as fronteiras internacionais para 

buscarem proteção. Mesmo tendo sido forçados a deixar seus lares por razões semelhantes às 

dos refugiados (perseguições, conflito armado, violência generalizada, grave e generalizada 

violação dos direitos humanos), os deslocados internos permanecem legalmente sob proteção 

de seu próprio Estado, mesmo que o próprio Estado enseje os fatores causadores de sua fuga. 

Como cidadãos, eles devem ser protegidos por seus países sendo que seus direitos se 

encontram consignados em tratados internacionais de Direitos Humanos e de Direito 

Humanitário (ONU, 2019). 
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Para a Corte Constitucional Colombiana, tamanha é a proporção do problema para o 

país que a questão dos desplazados constitui-se em “um verdadeiro estado de emergência 

social”, “uma tragédia nacional que afeta os destinos de incontáveis colombianos e que 

marcará o futuro do país nas próximas décadas”, “um sério perigo para a sociedade política 

colombiana”; e um verdadeiro "estado de coisas inconstitucional" cuja permanência 

"contradiz a racionalidade implícita no constitucionalismo", ocasionando uma "tensão óbvia 

entre a reivindicação da organização política e a prolífica declaração de valores, princípios e 

princípios" (COLÔMBIA, 2010). 

Dentre os fatores que atestam a existência de um amplo quadro de 

inconstitucinoalidade, em face da população de deslocados forçados internos, destacam-se:  

a) a magnitude do problema dos deslocados internos já ter sido, expressamente, 

reconhecida pelo legislador ao definir o status de deslocado, destacando-se a 

violação maciça de seus direitos;  

b) o alto volume de ações de tutela impetrados pelas vítimas de deslocamentos 

forçados em busca de amparo, bem como o aumento no número destas ações 

que a cada dia evidenciam a gravidade do problema;  

c) o acúmulo de tais ações, as quais indicam que a violação de direitos afeta uma 

grande parcela da população colombiana, sendo que as autoridades não tem 

conseguido obter respostas satisfatórias para o problema, não tendo elas adotado 

ainda as correções necessárias; 

d) o fato da continuidade da violação desses direitos não poder ser atribuível a uma 

única entidade;  

e) a violação dos direitos dos deslocados decorrer de fatores estruturais, dentre os 

quais, a falta de correspondência entre as regras e os meios para cumpri-las, 

considerando-se limitações como insuficiência de recursos e a baixa capacidade 

institucional de resposta aos problemas decorrentes (COLÔMBIA, 2004a).  

A violência na Colômbia exacerbou-se desde meados da década de 1970, em virtude da 

triplicação das taxas de homicídios durante o interregno de 1970 a 1991. Até março de 2008, 

o deslocamento forçado tinha afetado cerca de 7,8% da população colombiana, apesar da 

remoção das guerrilhas e do processo de paz com alguns grupos paramilitares. As raízes da 

violência na Colômbia  tem motivações muito complexas, dentre as quais: o comércio de 

drogas ilícitas, a fragilidade do sistema judicial, o fortalecimento de grupos armados que 

atuavam à margem da lei, a desigualdade social, e finalmente, as décadas de conflitos 



183 
 

 

armados (IBÁÑEZ, 2008). Apesar da inquestionável relação existente entre a permanência 

dos grupos armados, o contexto de violência e os deslocamentos forçados e as motivações 

implícitas das migrações forçados na Colômbia são ainda de difícil análise. As origens do 

deslocamento forçado residem, contudo, na dinâmica do conflito colombiano. Disputas de 

terras e usurpação ilegal são consideradas causas de deslocamento forçado subjacentes. A 

ocupação ilegal de terra constitui-se em uma estratégia de guerrilha muito empregada para 

afastar do território possíveis oponentes, expandindo o controle territorial, algo muito valioso 

para regiões disputadas por vários grupos armados que buscam consolidar sua hegemonia. 

Tais aspectos ocasionam um grande número de deslocamentos, principalmente de pequenos 

proprietários rurais. A presença de culturas ilícitas e o tráfico de drogas são fatores que 

também causam deslocamentos forçados. A presença de culturas ilícitas representa uma 

pressão adicional, tendo em vista não apenas à aquisição de terras para o cultivo de coca e 

papoula, como também a importância do controle de corredores para o transporte das drogas. 

Há estimativas de que em Guaviare, Meta, Caquetá e Putumayo, regiões produtoras de coca, 

cerca de 13.153 pessoas tenham se mudado em 1999 (IBÁÑEZ, 2008). 

 A questão dos deslocamentos forçados internos na Colômbia, que permanece ainda de 

maneira forte no país, constitui-se em um revés insuperável para o governo, as instituições 

políticas e a população como um todo. Até o momento, várias alternativas já foram 

implementadas, no entanto, os resultados ainda não atingiram o esperado.   

 

5.3.1 Os deslocamentos forçados antes da Sentença T – 025/2004: o contexto anterior à declaração do 

estado de coisas inconstitucional 

 

A migração forçada não é um fenômeno recente na Colômbia. Os deslocamentos 

forçados internos surgiram e foram aumentando na medida em que se intensificaram, também, 

os conflitos armados. 

 A recente intensificação do conflito na década de 90 não é exceção. Causada pela 

expansão de grupos guerrilheiros, bem como pelo surgimento de grupos paramilitares, ambos 

financiados com recursos da produção e comércio de culturas ilícitas, estes grupos 

intensificaram o conflito e favoreceram sua expansão geográfica, aumentando ainda os 

ataques à população civil do país (IBÁÑEZ, 2008). A ocorrência de sequestros, massacres, 
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homicídios, recrutamento forçado e minas antipessoal
2
, dentre outros motivos, compõem o rol 

de ações de grupos armados clandestinos para alcançar seus objetivos de guerra. As taxas de 

sequestro em 2001 ultrapassaram a cifra de 3.000 (três mil) pessoas, uma das taxas mais altas 

do mundo, sendo que, mesmo o crime de sequestro tendo reduzido significativamente, em 

2006 houve cerca de 687 (seiscentos e oitenta e sete mil) sequestros em 28 (vinte e oito) dos 

32 (trinta e dois) departamentos colombianos (IBÁÑEZ, 2008). Após uma expressiva redução 

no número de massacres em 2006, ainda havia 37 (trinta e sete) casos de massacres, os quais 

envolveram a morte de 193 (cento e noventa e três) pessoas (IBÁÑEZ, 2008). A utilização de 

minas antipessoal ainda é uma prática muito comum na Colômbia, sendo que apenas no ano 

de 2006 registrou-se cerca de 1.964 (mil novecentos e sessenta e quatro) eventos de uso de 

minas antipessoal, ou foram abandonas e não utilizadas, um número 14% maior que no ano 

anterior, em 2005 (IBÁÑEZ, 2008). Em decorrência disso, estima-se que 1.100 (mil e cem) 

pessoas foram vítimas de algum tipo de acidente com minas antipessoal (IBÁÑEZ, 2008).  

Países como Costa Rica, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Peru, 

Camboja, Guiné-Bissau, Iraque e Bósnia e Herzegovina, já enfrentaram ou enfrentam até hoje 

esse mesmo problema (CRUZ VERMELHA, 2016).  

O deslocamento forçado, a expressão mais cruel da vitimização da população civil 

colombiana, alcançou números alarmantes. A população deslocada atendida pelo governo 

nacional era de 2.452.152 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil cento e cinquenta 

e duas) pessoas em 31 de março de 2008, segundo o Registro Único de População Deslocada 

(RUPD)
3
. Como nesse período, aproximadamente de 30% da população deslocada não estava 

registrada no RUPD, estima-se que a amplitude total do deslocamento chegava a pouco mais 

de 3,5 milhões de pessoas deslocadas, quantitativo equivalente a 7,8% da população 

colombiana, aproximadamente 1,5 vezes a população de Medellín e pouco mais de três vezes 

a população de Barranquilla (IBÁÑEZ, 2008).   

                                                 
2
 As guerras devem terminar quando cessam os combates. As minas antipessoal, porém, continuam matando e 

mutilando mesmo depois do fim das guerras, sendo os civis aqueles que mais sofrem com as terríveis 

consequências. As minas antipessoal deixam um legado de morte, lesões e sofrimento durante um longo período. 

Ao serem pisadas, podem matar ou ferir uma ou mais pessoas, normalmente crianças, tendo consequências 

permanentes para as vítimas e as suas famílias. A contaminação por minas inutiliza vastas áreas de terra fértil, 

comprometendo a produção de alimentos e destruindo meios de subsistência. As consequências do uso das minas 

antipessoal para as comunidades e os países podem durar décadas. Foram esses motivos que levaram a 

comunidade internacional a adotar a Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoal, de 1997, que proíbe o 

uso, a produção, o armazenamento e a transferência dessas armas e requer ações para prevenir e remediar os seus 

efeitos duradouros (CRUZ VERMELHA, 2016). 
3
 Sistema de Registro Único de População Deslocada da Rede Nacional de Informação sobre as Vítimas do 

Conflito Armado - RUPD-RNI, da Colômbia (RUPD-RNI, 2019). 
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No ano em que fora adotado o Sistema de Registro Único de População Deslocada da 

Rede Nacional de Informação sobre as Vítimas do Conflito Armado (RPUD), em 1999, 

avaliou-se a evolução dos deslocamentos forçados, consoante o Gráfico 1, sendo possível 

visualizar a tendência de deslocamento, de acordo com registros oficiais da organização do 

governo que estuda os números dos deslocamentos forçados na Colômbia (IBÁÑEZ, 2008). 

As tendências demonstram um forte aumento da migração forçada durante o período 

compreendido entre 1999 e 2002, período este em que a Colômbia enfrentou uma escalada 

considerável do conflito (IBÁÑEZ, 2008). A partir do ano de 2002, os números passaram a 

indicar um movimento populacional de cerca de 266,635 pessoas por ano, em média, 

quantitativo equivalente a uma cidade do tamanho da cidade colombiana de Popayan
4
, em um 

ano apenas (IBÁÑEZ, 2008).   Além de tudo, embora o processo de paz tivesse avançado, 

tendo sido negociado com os grupos paramilitares, e o conflito diminuído de intensidade, no 

período 2003 e 2007, estima-se que mais de 50% dos deslocamentos forçados internos 

estiveram concentrados desde 1999, fato que demonstra que a diminuição do conflito não 

estaria refletindo, diretamente, em uma redução imediata nos quantitativos de deslocamentos 

forçados internos, na Colômbia.  

 

Gráfico 1 - Evolução do deslocamento forçado na Colômbia: número de pessoas deslocadas. 

 

Fonte: IBÁÑEZ (2008). 

                                                 
4
 Segundo dados da enciclopédia Britânica, a população da cidade de Popayan, no ano de 2007, era de cerca de 

230.642 habitantes (BRITÂNICA, 2019).  

 



186 
 

 

 

Para Ibáñez (2008), uma comparação com organismos internacionais aponta a seriedade 

do fenômeno na Colômbia. Estimativas do IDMC (Centro de monitoramento de deslocamento 

interno)
5
 demonstram que a população deslocada em todo o mundo seja de 24,5 (vinte e 

quatro milhões e meio) de pessoas vítimas do fenômeno. No período apresentado no gráfico, a 

Colômbia contribuía com cerca de 14,3% (quatorze virgula três por cento) no quantitativo de 

deslocamentos forçados no contexto mundial, sendo que nesta época ocupava o segundo 

lugar, sendo seus números inferiores apenas aos quantitativos apresentados pelo Sudão, em 

número de deslocados (IBÁÑEZ, 2008). Segundo Ibáñez (2008), a expulsão forçada de 

deslocados internos não somente cresceu de forma regular, como também sofreu uma grande 

expansão por todo o território nacional. No ano de 1995, apenas 35 (trinta e cinco) municípios 

do país eram locais expulsores de população, contudo, no ano de 2002, esse quantitativo já era 

de 949 (novecentos e quarenta e nove), ou seja, mais de 90% dos municípios do país eram 

expulsores de população. O crescimento do fenômeno do deslocamento forçado foi verificado 

em praticamente todos os municípios da Colômbia, seja como ejetores ou destinatários de 

população deslocada, consoante pode ser demonstrado através da análise do mapa abaixo 

(Figura 1): 

 

                                                 
5
 IDMC é a sigla para Internal Displacement Monitoring Centre (Centro de monitoramento de deslocamento 

interno). O Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno é a fonte autorizada de dados e análises do 

mundo sobre deslocamento interno. Desde a sua criação em 1998, como parte do Conselho Norueguês para os 

Refugiados (NRC), o organismo oferece um serviço rigoroso, independente e confiável à comunidade 

internacional. Seus estudos fornecem subsídio para tomada de decisões operacionais e políticas que melhoram a 

vida de milhões de pessoas que vivem em deslocamento interno ou correm o risco de serem deslocadas no futuro 
(IDMC, 2019). 
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Figura 1 - Distribuição geográfica dos deslocamentos forçados internos: municípios expulsores e 

receptores de população. 

 

Fonte: IBÁÑEZ (2008). 

 

Como pode ser observado, apenas alguns municípios da Colômbia não expulsaram ou 

receberam populações de deslocados internos. O fenômeno generalizado se estende por toda a 

geografia colombiana. Embora o deslocamento afete, praticamente, todos os municípios do 

país, sua incidência em alguns municípios parece ser permanente e seu impacto bastante 

significativo (IBÁÑEZ, 2008). Ao calcular a intensidade do deslocamento, apontando o 

percentual de deslocados internos em relação à população total do município expulso, 

constata-se que alguns municípios colombianos perderam mais da metade de sua população 

devido à migração forçada de seus habitantes (IBÁÑEZ, 2008). Alguns exemplos mais 

evidentes são: Bojayá (Chocó), com uma intensidade de 94,7%; Cocorná (Antioquia), com 

93,8%; El Tarra (norte de Santander), com 82,4%; Peque (Antioquia), com 77,5%, e Riosucio 

(Chocó), com 76,1% (IBÁÑEZ, 2008).  Ademais, cerca de 10% dos municípios colombianos 

perderam cerca de um quarto de sua população por consequência dos deslocamentos forçados 

(IBÁÑEZ, 2008). Os indicadores que calculam o ingresso da população deslocada em um 

município, em relação à sua própria população nativa, também denotam as dificuldades 



188 
 

 

enfrentadas por estas cidades para absorverem grandes fluxos migratórios (IBÁÑEZ, 2008). 

Os seguintes indicadores correspondentes a certas capitais departamentais demonstram esse 

impacto: Mocoa (Putumayo), 33,3%; Quibdó, (Chocó), 26,4%; Sincelejo (Sucre), 24,6%; 

Florença (Caquetá), 20,3% e San José (Guaviare), 18,5% (IBÁÑEZ, 2008). Estas cidades 

apresentaram dificuldades em atender a população nativa, pois receberam o equivalente a uma 

pessoa para cada cinco nativos no período considerado, o que, evidentemente, gera um 

contexto de emergência humanitária que não pode ser enfrentada com os recursos habituais do 

município (IBÁÑEZ, 2008). Não há notícias, entretanto, que o Poder público tenha destinado 

algum auxílio aos municípios, nesse sentido. 

Os principais fatores causadores dos deslocamentos forçados internos na Colômbia são 

as ações dos grupos guerrilheiros e paramilitares, os quais realizam ataques diretos à 

população civil (IBÁÑEZ, 2008). Com o ressurgimento do conflito, tais grupos passaram a 

adotar táticas de ataques frontais à população civil (IBÁÑEZ, 2008), penalizando milhares de 

inocentes. Essas ações terroristas, muito além de facilitar o controle territorial, a apropriação 

de bens e o enfraquecimento das redes sociais, obrigam a população a buscar refúgio em 

outros municípios do país. Os dados dos organismos de Ação Social revelam, a partir de 

denúncias das famílias deslocadas, que os guerrilheiros autores dos deslocamentos são 

responsáveis por cerca de 45,8% dos deslocamentos, os grupos paramilitares, de 21,8%, e o 

próprio Estado, através de sua força pública, é identificado como responsável por 1,1% dos 

domicílios, sendo o percentual restante corresponde à ação de outros grupos (IBÁÑEZ, 2008). 

As agressões promovidas por grupos armados, a violência indiscriminada ou, tão 

somente, a mera presença ameaçadora de grupos armados, geram o deslocamento forçado da 

população. Verifica-se que o deslocamento reativo ocorre após os ataques diretos de grupos 

armados à população civil, enquanto o deslocamento preventivo é uma forma de evitar 

possíveis vitimizações futuras (IBÁÑEZ, 2008). A tipologia desses ataques é apresentada na 

Tabela 1. As constatações apresentadas na Tabela 1 comprovam que a população deslocada é 

vítima, em proporções aterrorizantes, de ataques de grupos armados, sendo que um alto 

percentual das famílias é deslocado reativamente. Isso equivale a dizer que a população 

deslocada adquire uma condição dupla de vitimização (IBÁÑEZ, 2008). Se por um lado, tais 

famílias são vítimas de crimes contra a humanidade, por outro, adquirem ainda o status de 

população em condição de deslocamento forçado interno. Os principais fatores que ocasionam 

os deslocamentos forçados internos, na Colômbia, são: ameaças (54,5%), violência 

indiscriminada (39,1%), confrontos armados (36%), homicídios (34,5%), ordens de despejo 

(29,6 %) e os massacres (21,1%) (IBÁÑEZ, 2008). A Tabela 1 define melhor estes números:  
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Tabela 1 - Causas de expulsão nos deslocamentos forçados. 

 

Fonte: IBÁÑEZ (2008). 

 

As estratégias de migração da população deslocada na Colômbia são específicas ao 

contexto relativo ao conflito colombiano. Em países com deslocamento forçado, a população 

migra, geralmente, de forma acentuada, coletivamente e permanece estacionada em campos 

especiais para a população de refugiados (IBÁÑEZ, 2008). Isso ocorre geralmente após a 

ocorrência de confrontos entre grupos armados e a força pública estatal, ou depois de ataques 

maciços e diretos às populações civis. Em alguns países africanos, os ataques à população 

civil vêm da própria força pública (IBÁÑEZ, 2008). A ausência de proteção por parte da força 

pública estatal, bem como sua clara participação nos eventos, faz com que, ao contrário da 

Colômbia, as pessoas decidam migrar em massa ou buscar refúgio em outros países para obter 

maior segurança e proteção (IBÁÑEZ, 2008). Contudo, na Colômbia o cenário é bastante 

distinto, uma vez que as pessoas se deslocam principalmente de forma individual, onde um 

número muito reduzido migra para além das fronteiras do seu país. A representação do 

Gráfico 2 mostra a evolução dos deslocamentos individuais e maciços durante o período 

compreendido entre 1999 e 2007, na Colômbia. Quase 80% dos deslocamentos forçados 

internos registrados se deram de forma individual (IBÁÑEZ, 2008): 
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Gráfico 2 - Evolução do deslocamento forçado na Colômbia: número de pessoas deslocadas individual 

e coletivamente. 

 

Fonte: IBÁÑEZ (2008). 

 

A incidência de deslocamento em massa foi mais frequente durante o ressurgimento do 

conflito armado, no período compreendido entre os anos de 2000 e 2002, quando ataques a 

municípios e lutas entre grupos armados eram regulares, sendo Bojayá o cenário mais 

emblemático, palco desses conflitos (IBÁÑEZ, 2008). Por outro lado, o gráfico demonstra 

que predominaram, nos últimos três anos, os deslocamentos individuais (IBÁÑEZ, 2008). 

Torna-se evidente, portanto, que os deslocamentos forçados internos atingiram magnitudes 

sem precedentes na história da Colômbia, havendo poucas possibilidades de comparações 

internacionais em um contexto tão semelhante (IBÁÑEZ, 2008).  

No período avaliado, consoante assevera os dados apresentados por Ibáñez (2008), o 

número total de pessoas deslocadas internamente é o segundo maior no mundo, sendo que os 

números relativos denotam uma emergência humanitária de proporções preocupantes, bem 

como um ambiente de vitimização da população deslocada manifesto.  

 

5.3.2. Panorama atual dos deslocamentos forçados na Colômbia, após a Sentença T – 025/2004 que 

declarou a existência de um estado de coisas inconstitucional para o caso 
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O contexto dos deslocamentos forçados na Colômbia ainda é, certamente, um dos mais 

graves problemas que o país ainda enfrenta. Em sede das sentenças estruturais que envolvem 

o estado de coisas inconstitucional, é, sem dúvida, a discussão mais importante que se 

estabelece. A própria Sentença T-25, proferida no ano de 2004, é considerada a mais 

importante no âmbito da aplicação do estado de coisas inconstitucional. Na verdade, é 

considerada pelos especialistas um marco na área.  

A Colômbia é o país que apresenta o maior número total de deslocados internos, uma 

situação semelhante à da Síria e do Iraque, ambos com populações grandes e flutuantes de 

deslocados internos (ONU, 2019). Nesse sentido, a questão da migração do campo para a 

cidade é um fenômeno que há várias décadas atinge a Colômbia. Conforme dados do DANE
6
, 

no ano 2000, 50% da população que emigrou rumou em direção às metrópoles regionais. As 

causas destas migrações da população rural para as cidades variam como sendo: pela procura 

de emprego, pela busca por estudos, pela ilusão de uma vida melhor do que a difícil vida dos 

camponeses ou até mesmo por razões políticas e socioeconômicas relacionadas ao 

deslocamento forçado. Os dados apontam que cerca de 4 milhões de colombianos deixaram o 

país, sendo que 400.000 deles encontram-se em condição de refúgio, tendo que fugir devido a 

perseguições políticas ou questões que envolvem a violência (TRECE, 2019). 

Os números tem mostrado que o deslocamento forçado tem sido um dos resultados mais 

nefastos do conflito armado colombiano. De acordo com estimativas de organizações como a 

CODHES
7
, cerca de 5.921.924 pessoas foram obrigadas a viajar para outras cidades em busca 

de proteção para si mesmas e para suas famílias. Nesse contexto, a Colômbia se mantém 

como o segundo país do mundo com o maior número de pessoas deslocadas internamente, 

sendo que estes números são superiores apenas na Síria (TRECE, 2019).  

Segundo afirma o RUPD, na Colômbia 774.494 pessoas foram completamente expulsas 

de seus domicílios em cerca de 1.115 municípios e distritos departamentais, números que 

equivalem a dizer que 7,3% da população colombiana sobrevive em condições de 

deslocamento forçado. Consoante esses dados, até o ano de 2014, aproximadamente 87% das 

vítimas do conflito sofreram com os deslocamentos forçados. O ACNUR registrou que 

394.117 colombianos passaram a residir no exterior no ano de 2012 (TRECE, 2019). Ainda 

segundo consta, entre os anos de 1998 e 2002, os deslocamentos em massa concentraram-se 

                                                 
6
 DANE é a sigla para Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2019). 

 
7
 CODHES é a sigla para Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES, 2019). 
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no departamento
8
 de Antioquia, com 98.569 deslocados, seguido por Chocó, com 41.586, 

depois Magdalena, com 41.552, e por fim, Bolívar com 35.687 e Córdoba, com 17.852. O 

deslocamento forçado teve seu ápice nos anos de 2000, 2001 e 2002, coincidindo com o 

aumento dos confrontos entre guerrilheiros, Estado e paramilitares
 
(ONU, 2020). No período 

que envolveu os anos 2003-2009, o deslocamento forçado foi mais concentrado no 

departamento de Nariño, com 38.958 vítimas, seguido por Antioquia, com 28.604 pessoas, 

Chocó com 25.112, Valle del Cauca com 21.212 e Caldas com 13.621 vítimas (TRECE, 

2019). Contudo, o Estado colombiano afirmou que em 2009 tal contexto havia sido reduzido 

em cerca 90%. Porém, verifica-se que no período compreendido entre 2010 e 2013, houve 

pelo menos 451 situações fáticas que forçaram 134.750 pessoas a se deslocarem de seus 

domicílios (TRECE, 2019).  

Um aspecto negativo de tudo isso, e que muitas vezes é negligenciado, é o fato de que 

os deslocados, por vezes, serem associados a uma fonte de crimes, ao desemprego ou 

economia informal. Nesse sentido, a condição de deslocado passa a representar uma dupla 

condição de vítima, que associa o contexto de violação de direitos que decorre da 

desapropriação e a marginalização social imposta a eles. Conforme dados do censo 

populacional de 2005, a população deslocada chegou a 10 milhões de pessoas, que em um 

país de 40 milhões de habitantes representava 40% da população, incluindo neste grupo os 

deslocados, os migrantes internos e os colombianos que, por um motivo ou outro, passaram a 

residir no exterior. Da mesma forma, a população deslocada nas grandes cidades do país 

implica em rompimento com a memória e história do país, precariedade social e ilegalidade 

política. No ano de 2007, o DANE concluiu que nas 13 principais cidades havia um índice de 

ocupação de 56,6%. Contudo, esses números não reconhecem os campos de trabalho onde o 

camponês migrante e os deslocados continuam sendo empregados de forma marginal. 

Atualmente, 98% da população deslocada sobrevive abaixo da linha de pobreza, sendo que 

deste número, 82,6% estão ainda em situação pior, vivendo em extrema pobreza (TRECE, 

2019).  

A Agência de Refugiados da ONU, ACNUR, em conjunto com as instituições 

colombianas: Agência Presidencial de Cooperação (APC)
9
 e Unidade para Vítimas 

                                                 
8
 A divisão político-administrativa da Colômbia divide o país para fins administrativos em departamentos, 

distritos, municípios e territórios indígenas. Os municípios colombianos correspondem ao segundo nível da 

divisão administrativa na Colômbia, que mediante agrupação conformam os departamentos. São aproximados 
1120 municípios, incluindo os 10 Distritos que contam como Municípios (ONU, 2020). 

 
9
 APC é a sigla para Agência Presidencial de Cooperação (APC, 2019). 
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(UARIV)
10

, bem como a Agência Coreana de Cooperação Internacional (KOICA)
11

, 

atualmente, trabalham juntas para implementar soluções permanentes para os problemas que 

envolvem as  vítimas de deslocamento forçado na Colômbia. Entre janeiro e novembro de 

2018, estima-se que mais de 30.517 pessoas foram deslocadas internamente na Colômbia, o 

que totaliza 7,7 milhões de pessoas deslocadas internamente desde 1985 como resultado do 

conflito armado. Segundo dados da UARIV, há mais vítimas de deslocamento forçado na 

Colômbia do que a população de uma país como a Costa Rica (RUPD-RNI, 2019).  

Desde o ano de 2018, a Agência de Refugiados da ONU, ACNUR, a Unidade para a 

Atenção e Reparação Integral das Vítimas (UARIV), a Agência de Cooperação Presidencial 

(APC) e a Agência Coreana de Cooperação Internacional (KOICA) mantém o projeto 

"Construção da paz na Colômbia através do apoio a soluções duráveis para vítimas de 

deslocamento forçado em assentamentos informais", que busca apoiar as vítimas instaladas 

em assentamentos informais urbanos.  O projeto busca viabilizar a coordenação de esforços 

entre as instituições envolvidas, nos níveis local e nacional, além de fortalecer as 

comunidades deslocadas, possibilitando um processo de reparação mais abrangente e 

consolidando ainda mais as ações de paz na Colômbia. Presente em nove comunidades 

distribuídas em Arauca, Cúcuta, Mocoa, Quibdó e Turbo, as ações beneficiam um público de 

aproximadamente 10.000 pessoas. Alguns dos desafios que impactam no projeto são a 

continuidade e sustentabilidade da política de assistência e Reparação de Vítimas e a 

coordenação eficaz entre o território nacional e os prefeitos e governos que executam 

diretamente as políticas necessárias (RUPD-RNI, 2019). Recentemente, de acordo com o 

relatório anual produzido pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), no 

ano de 2017, a Colômbia se manteve como o país com mais deslocados internamente no 

mundo, em primeiro lugar nesta classificação, à frente até mesmo da Síria
12

, que enfrenta uma 

sangrenta guerra civil a quase oito anos. Segundo a ACNUR, esses números podem ser ainda 

                                                                                                                                                         
 
10

 UARIV é a sigla para Unidade para a Atenção e Reparação Integral das Vítimas (RUPD-RNI, 2019). 

 
11

 KOIKA é a sigla para Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOIKA, 2019). 

 
12

 Segundo dados da ACNUR, mais de 5,6 milhões de pessoas foram forçadas a fugir da Síria desde 2011. Elas 

buscaram segurança no Líbano, Turquia, Jordânia e em outros países. Milhões a mais são deslocados internos e, 

à medida que a guerra continua, a esperança se dissipa. Cerca de 13,1 milhões de pessoas na Síria precisam de 

assistência, sendo 6,6 milhões de deslocados internos e 2,98 milhões de pessoas em áreas sitiadas ou de difícil 
acesso (ONU, 2019). 
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maiores, pois o processo de declaração, avaliação e registro faz com que os dados sofram um 

certo atraso para ingressar no banco de dados (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 - Análise comparativa das dez maiores populações de deslocados internos no mundo nos anos 

de 2017 e 2018 

 

Fonte: https://www.acnur.org 

 

Para a ACNUR, existem sérios desafios e lacunas para a proteção de direitos dos 

refugiados, porquanto ainda vigora um contexto confuso de reconfiguração e 

reposicionamento de grupos armados ilegais, como resultado da disputa pelo controle 

territorial das áreas deixadas pelas FARC (ONU, 2019). Algumas destas áreas tem elevado 

valor estratégico para grupos armados ilegais em virtude da localização geográfica e da 

ausência do Estado. O confronto entre grupos armados ilegais e Forças Públicas, de acordo 

com o acompanhamento realizado pela ACNUR, levou ao deslocamento forçado de mais de 

13.000 pessoas em cerca de 34 situações de deslocamento forçado, nos primeiros 5 meses do 

ano de 2018, prejudicando de maneira desproporcional as comunidades rurais localizadas 

especialmente nas sub-regiões de Bajo Cauca e Norte de Antioquia, Catatumbo, no Norte de 

Santander e no Pacífico e especificamente no departamento de Nariño (ONU, 2019). 

Em 2004, o número total de pessoas deslocadas ultrapassou a cifra de 3.000.000 (três 

milhões) de pessoas (BELTRÁN, 2016). Atualmente, de forma lamentável, esses números são 

da ordem de quase 7.000.000 (sete milhões) de vítimas, evidenciando que a eficiência das 

declarações do estado de coisas inconstitucional pode ser questionada, até o momento.  

https://www.acnur.org/portugues/


195 
 

 

Os problemas que decorrem dos deslocamentos forçados na Colômbia ainda continuam 

atingindo de maneira muito forte o país. Motivado por conflitos de natureza interna, que já 

duram mais de cinco décadas, a situação dos desplazados está muito longe de ser resolvida.  

 

5.4 Sentença T-25 e seus efeitos: 15 anos depois, o impacto da declaração do estado de 

coisas inconstitucional no âmbito da questão dos deslocados internos na Colômbia 

 

Após mais de 15 (quinze) anos da primeira manifestação da Corte Constitucional 

Colombiana, sobre a questão inconstitucional que envolve os deslcoados internos, alguns 

dados já permitem realizar uma avaliação preliminar sobre a eficácia das decisões que 

declararam o estado de coisas inconstitucional em em face deste problema. 

O tratamento dado pela Corte Constitucional com relação à questão dos desplazados 

pode ser sintetizado em três fases específicas.  

Na primeira fase, que vai do ano de 1997 ao ano de 2004 (ano em que a Corte proferiu a 

importante decisão T – 025), a garantia dos direitos fundamentais por parte da Corte era 

realizada com base na análise caso a caso. Nesse primeiro momento, o parlamento aprovou a 

Lei nº 387 de 1997, denominada Ley de desplazamiento forzado. Posteriormente, já em um 

segundo momento desta primeira fase, a Corte Constitucional passou a analisar  implemento 

de políticas públicas direcionadas à população vítima dos deslocamentos forçados internos 

(COLÔMBIA, 2004a).  

Já na segunda fase, a partir do ano de 2004, a Corte Constitucional Colombiana profere 

a Sentença T – 025, um marco histórico tanto no âmbito das sentenças que declararam o 

estado de coisas inconstitucional, quanto no tratamento à questão dos desplazados no país. 

Nessa fase, constatando a ocorrência de um estado de coisas inconstitucional, consoante 

critérios já elencados nesta pesquisa, a Corte passa a emitir ordens complexas, para que as 

autoridades envolvidas adotem, pelo menos, as medidas corretivas para garantia mínima de 

proteção de direitos fundamentais, satisfazendo um mínimo prestacional. Nesse sentido, em 

virtude do princípio constitucional da igualdade, a Corte estende os efeitos destas sentenças a 

todos aqueles que estão em igual situação, independemente de haverem também demandado. 

Nesta fase, também são aprovadas pelo parlamento a Ley nº 975 de 2005 (Ley de Justicia ya 

Paz) e Ley nº 1.448 de 2011 (Ley de victimas y restitución de tierras). A Corte mantém sua 

competência para acompanhar o seguimento da Sentença T – 025/2004, por meio das 

chamadas “salas de seguimento” (COLÔMBIA, 2004a). Outras salas de seguimento também 
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foram criadas, visando o acompanhamento do cumprimento das medidas decretadas no 

âmbito das Decisões que declararam o estado de coisas inconstitucional. Dada a importância 

das salas de seguimento, o assunto será tratado, de forma mais analítica, em um item 

específico da presente pesquisa.  

A terceira fase se inicia a partir de 2016, após o “acordo” de paz celebrado entre o 

Governo e os membros da Guerrilha. Neste período, é possível analisar alguns dos efeitos 

decorrentes do estado de coisas inconstitucional, mormente, no contexto dos deslocados 

internos da Colômbia. Como consequência da segunda e terceira fases, a Corte Constitucional 

passa a necessitar de uma estrutura mínima para manutenção do acompanhamento das ordens 

complexas emitidas em sede das sentenças do estado de coisas inconstitucional. Essa estrutura 

mínima compreende as chamadas “salas de seguimento”, cuja apresentação será feita a seguir.  

 

5.4.1 As salas de seguimentos: uma visão por dentro do estado de coisas inconstitucional 

 

Uma consequência direta das ações que reconheceram violações de direitos 

fundamentais na Colômbia, por meio do estado de coisas inconstitucional, foi a criação das 

salas de seguimento. 

Conforme ficou evidenciado, por meio de entrevistas, com as sentenças que declararam 

o estado de coisas inconstitucional, foi necessário criar e implementar o funcionamento das 

chamadas "Salas de Seguimento".  

Foi constatado que as "Salas de Seguimento" são departamentos específicos, mais um 

departamento ou setor que foi criado a que se subordina à Corte. Cada "Seguimento" é 

composto por três magistrados da Corte Constitucional e pelo menos três servidores do 

Judiciário. Há um magistrado presidente. As decisões estratégicas de cada "Seguimento" são 

tomadas por este grupo de três Magistrados. Os magistrados decidem de forma coletiva, 

havendo concordância da maioria, as ações são implementadas. Em geral, toda vez que a 

Corte declara um estado de coisas inconstitucional é criada uma Sala de Seguimento para 

realizar o acompanhamento das medidas que a Corte determina, mas nem sempre isso 

acontece. Ressalte-se que nem sempre se cria uma "Salas de Seguimento" quando há uma 

sentença que reconhece ou declara um estado de coisas inconstitucional. Atualmente, há em 

funcionamento três Salas de Seguimento, cada uma delas trata especificamente de uma área, a 

qual foi alvo de decisão de decretação de um estado de coisas inconstitucional, são elas: 

Desplazados, Cárcere e Saúde. Importa registrar que apenas uma "Sala de Seguimento", até 
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hoje, teve encerrada suas atividades e sua existência não mais se justifica pelo fato de que não 

há mais necessidade de políticas públicas para este tema; este "Seguimento" é o que tratava do 

caso das pensões previdenciárias. As Salas de Seguimento proferem os chamados “Autos de 

seguimento”, os quais constituem-se em decisões de acompanhamento do cumprimento das 

medidas estruturais, proferidos por cada Sala de Seguimento específica. Em linhas gerais, um 

Auto de seguimento é um expediente utilizado para materializar determinações dos Juízes, 

proferidas pelas Salas de Seguimento. A implementação de medidas no âmbito de sentenças 

que não possuem sua "Sala de Seguimento" correspondente é feita através de despachos, os 

quais são proferidos pelos magistrados, de modo que a comprovação das diligências ocorre 

pelo retorno dos "autos" relativos a cada diligência.  

Foi relatado que, até o momento, contabiliza-se a existência de 07 (sete) sentenças 

declaratórias de estado de coisas inconstitucional, no entanto, há apenas 03 (três) "Salas de 

Seguimento". Curiosamente, observa-se que na sentença que dispôs sobre as medidas 

estruturais para a saúde pública colombiana
13

, não houve a decretação de um estado de coisas 

inconstitucional de forma expressa na decisão judicial, portanto, das três "Salas de 

Seguimento" existentes, uma não está associada a uma sentença de declaração de estado de 

coisas inconstitucional, propriamente. 

Uma constatação que pode ser feita por meio das entrevistas, bem como pela 

observação no local, foi a de que as sentenças estruturais que declararam o estado de coisas 

inconstitucional demandaram a criação das referidas “Salas de seguimento”, impondo a 

alocação de espaços físicos em um imóvel fora do prédio da Corte, bem como a contratação 

de novos servidores para estes “Seguimentos” e a realocação de servidores de outros setores. 

Em síntese, a medida importou em gastos logísticos e de pessoal para o Poder Judiciário 

colombiano. 

 

5.5 Os vários estados de coisas inconstitucionais brasileiros 

 

As sentenças estruturais em estudo, cujo produto final é uma declaração de estado de 

coisas inconstitucional, possuem a sua importância, sobre a qual não se cabe questionar. Seus 

efeitos, contudo, tem despertado os olhares da crítica, sob vários aspectos, sendo o principal 

deles o potencial que tais decisões têm de sanar as violações de direito ocasionadas pelos 

vícios da inconstitucionalidade.  

                                                 
13

 Sentença T – 7602008 (COLÔMBIA, 2008).  
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Nos países em que essa técnica de decisão foi utilizada, ainda que com outras 

denominações (structure injuntions, public law litigation, public interest litigations, estado de 

coisas inconstitucional, sentenças piloto), na maioria dos casos algum resultado pode ser 

verificado. Talvez tenha ocorrido apenas uma aproximação do resultado esperado, dentro do 

melhor prognóstico, mas o fato é que algum ganho pode ser constatado. 

A ADPF n.º 347, que evoca a tão propalada figura do estado de coisas inconstitucional, 

busca solucionar a questão do sistema prisional brasileiro, atacando uma questão importante 

no denso espectro de políticas públicas que deixam a desejar na sociedade brasileira atual. É o 

sistema prisional do Brasil um cenário de horrores, um infindável celeiro de problemas, cujas 

cenas, fatos e situações já trouxeram repercussões em âmbito internacional, maculando a 

reputação dos governos, contraindicando as ações das polícias e demonstrando o quão 

importante é para o Estado cumprir os aspectos mais elementares da Constituição brasileira.  

O sistema prisional brasileiro, por oportuno, amolda-se tão bem ao contexto que foi 

objeto do controle concentrado na Colômbia, através da ação de tutela n. xxx, que lançou suas 

luzes ao sistema carcerário daquele país, onde não poderia haver outra melhor comparação. 

As mazelas são as mesmas, os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, 

assim como parece ser a mesma a disposição política para trabalhar e resolver o problema que 

se lhe apresenta. Quanto a este aspecto, também não há porque questionar. Tem-se um 

sistema carcerário falido, amparado por uma estrutura corrompida e falida, cujos principais 

problemas refletem o descaso com que a questão tem sido tratada ao longo dos anos. Detentos 

amontoados, sendo ausentes as condições mínimas de hospedagem, alimentação, higiene, 

salubridade e saúde. Lado outro, não se pode ao menos dizer que o sistema prisional regenera 

ou ressocializa, antes, porém, sua marca são as reiteradas violações de direitos fundamentais, 

dentro de uma lógica perversa, excludente e animalizante. Ninguém da sociedade espera que 

um egresso do sistema prisional esteja apto a ser reintegrado ao convívio social, nem os 

próprios detentos acreditam nesta possibilidade, pois sabem os efeitos do encarceramento 

sobre o corpo e o psicológico de quem passa pelo sistema prisional brasileiro.  

Pelo grau de amadurecimento que as sentenças estruturais já alcançaram, afinal, sua 

origem remonta nos idos de 1950 aproximadamente, é razoável supor que estas decisões 

tenham sim algum mérito. Não se espera que elas estejam aptas a resolver todos os problemas 

que se propõem a solucionar, mas, por certo, elas ainda oferecem alguma contribuição, nem 

que seja do ponto de vista teórico, no aprimoramento da reflexão sobre o assunto, na 

organização nas ideias e na formatação de alguma ação prática que vise atacar o problema.  
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Contudo, insta ressaltar que a popularização das tutelas estruturais pode sim conduzir a 

uma perigosa banalização do modelo do estado de coisas inconstitucional, capaz de desnaturá-

lo e esvaziar seu significado em termos de efeitos. Essa banalização impõe alguns 

questionamentos óbvios, um deles diz respeito a quantidade de promessas constitucionais não 

efetivadas pela República, cujas violações também impõem, utilizando o conceito de estado 

de coisas inconstitucional, um quadro de violação massiva de direitos fundamentais. 

Segurança pública, educação básica, saúde, moradia e desemprego são algumas das 

prestações mais extremas que a nação precisa cumprir, pois a ausência de políticas públicas 

assecuratórias desses direitos impacta, diretamente, na qualidade de vida e na sobrevivência 

dos cidadãos, no dia a dia
14

. O extenso rol de direitos fundamentais violados no país impõe a 

existência de vários outros estados de coisas inconstitucionais, uma situação grave que enseja 

pertinentes questionamentos.   

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2019, cerca de 

343 (trezentos e quarenta e três) policiais civis e militares foram assassinados no último ano 

(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2019). Por outro lado, 6.220 (seis mil duzentos e vinte) 

pessoas foram vítimas em 2018 de mortes decorrentes de intervenções policiais. Foram 

registrados 1.206 (mil duzentos e seis) casos de feminicídio e cerca de 180 (cento e oitenta) 

estupros por dia, no Brasil. Do mesmo modo, houve 263.067 (duzentos e sessenta e três mil e 

sessenta e sete) casos de lesão corporal dolosa denunciados à Polícia. No âmbito patrimonial, 

490.956 (quatrocentos e noventa mil novecentos e cinquenta e seis) veículos foram roubados 

ou furtados no país (FÓRUM BRASILEIRO, 2019).  

Consoante informa o Anuário Brasileiro de Educação Básica do ano 2019, cerca de 

1.487.534 (Um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e quatro) crianças 

e jovens ainda estão fora da escola (dados até o ano de 2017) (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 

2019). No universo dos professores, correspondente a 2,2 milhões de profissionais, apenas 

79,9% têm Ensino Superior completo e somente 36,9% têm pós-graduação. No contexto das 

escolas, apenas 45,7% contam com biblioteca ou sala de leitura e 54,6% das escolas 

brasileiras situam-se em áreas com iluminação precária
2
.  

O artigo 23 da CRFB/1988 impõe a competência comum de todos os entes federados no 

provimento das condições de moradia e melhoria habitacional e de saneamento básico para a 

                                                 
14

 O artigo 6º da Constituição dita que “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição”. 
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população, mas no Brasil temos problemas crônicos nesta área, tais como ocupações 

irregulares, aglomerados urbanos, sem-terra, sem-teto e outros atores sociais que reclamam 

seu direito fundamental violado.  

No campo da saúde pública, mesmo havendo previsão expressa no artigo 23, inciso II, 

da CRFB/1988, problemas como falta de médicos, falta de leitos, intermináveis filas nos 

hospitais e carência na distribuição de remédios ainda são questões antigas no cenário 

nacional.  

Outras situações em que o Estado demonstra sua incapacidade de gestão, também 

reclamam providências urgentes. A falta de emprego, o baixo poder aquisitivo das famílias 

propiciado pelo salário mínimo insuficiente e a alta de produtos elementares na cesta básica 

do brasileiro são questões econômicas que confrontam governos e especialistas em economia.  

Ademais, o país ainda precisa evoluir em termos de garantia de direitos de minorias e 

grupos vulneráveis como mulheres, crianças, idosos, transexuais, travestis dentre outras 

orientações. Com uma população altamente heterogênea e miscigenada, o Brasil ainda não 

conseguiu garantir um ambiente harmônico para coexistência de renascentes de indígenas, 

afrodescendentes e outra etnias que compõem a população do país.  

Nesse cenário de múltiplas inconstitucionalidades, quais seriam os impactos de uma 

aceitação definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal, do modelo estrutural 

representado pelas sentenças que reconhecem o estado de coisas inconstitucional? Como 

definir quais inconstitucionalidades violadoras de direitos coletivos em massa seriam 

merecedoras da chancela de uma sentença de declaração de estado de coisas inconstitucional?  

Por outro lado, abandonando-se o aspecto meramente jurídico das sentenças, como dar 

acompanhamento ao cumprimento das medidas em uma perspectiva de “jurisdição 

supervisora, com atuação pro futuro”, consoante assevera a doutrina? Haveriam investimentos 

adequados para a montagem e manutenção das chamadas “Salas de Seguimento” tão úteis 

para garantia de continuidade nos cumprimentos das ordens estruturais? São tantas as 

questões que reclamam uma reflexão mais consistente e realista que a importação de um 

paradigma estrangeiro sem considerar tais particularidades constituiu-se em um risco. Nesse 

sentido, inserindo-se na perspectiva do melhor cenário, como enfrentar uma vulgarização das 

sentenças do estado de coisas inconstitucional? A popularidade desta técnica a tornou 

aceitável, chegando ao ponto de fazê-la desejável para solucionar algumas demandas sociais, 

mas a sua trivialização exporá suas fragilidades e limitações, afinal, trata-se da manutenção de 
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políticas públicas, efetivadas por um Poder que não detém legitimidade democrática e nem 

expertise para tal. Estes são alguns desafios dos quais ainda não se obteve resposta à altura.  

 

5.6 Estado de coisas inconstitucional: espera ou esperança? 

 

É indiscutível  o impacto que as decisões judiciais de uma Corte Constitucional podem 

provocar na vida do cidadão comum, de forma positiva ou negativa. Entretanto, é perigoso 

creditar todas as esperanças de transformação social apenas no potencial de mudança que 

possuem as sentenças judiciais, mormente, em se tratando de questões históricas para uma 

nação. 

É uma realidade o fato de que até as mais altas Cortes encontram enormes obstáculos 

para cumprir, ou fazer cumprir, as ambiciosas metas desenhadas nas decisões estruturais. Uma 

análise dos principais casos de sentenças estruturais evidencia que o percurso que conduz às 

transformações sociais é um caminho repleto de obstáculos e contratempos (BELTRÁN, 

2016). A prática, por sua vez, demonstra que o êxito de tal empreendimento depende da 

cooperação mútua e da vontade política de outras autoridades e órgãos públicos (BELTRÁN, 

2016). Sem uma verdadeira disposição em contribuir, todo esforço é simples gasto de energia 

e está predestinado ao insucesso (BELTRÁN, 2016). Em outras palavras, não há êxito apenas 

a partir do trabalho solitário do Juíz e dos Tribunais.  

Há que se considerar que decisões judiciais tão importantes, do ponto de vista de 

questões sociais como  são as sentenças estruturais, não podem se perder na ilusão de 

tornarem-se apenas provimentos judiciais com efeitos simbólicos, cuja contribuição 

propiciada é meramente a espetacularidade que podem provocar (BELTRÁN, 2016). Por isso, 

uma reflexão sobre as condições de possibilidade para que tais sentenças sejam efetivas deve 

sempre ser realizada.  

Neste cenário, não se pode esperar que apenas o Poder Judiciário com a força de suas 

decisões obtenha as mudanças que os cidadãos necessitam e esperam em algumas áreas 

sociais. O grande desafio que se apresenta passa pelo campo da habilidade em se promover 

ocasiões de mobilização social e política dos atores envolvidos neste processo. É dizer que a 

tarefa mais difícil para o Poder Judiciário não se restringe à engenharia que corresponde à 

definição detalhada de ordens complexas e específicas para o fiel cumprimento por parte de 

outros órgãos, nem tampouco a fixação das condições que se darão a esse cumprimento e sua 

correspondente supervisão. Importa analisar, neste momento, que o alcance  da legitimidade 
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que a Corte tanto almeja provar que detém para interferir no manejo das políticas públicas, 

depende da compreensão que ela mesma terá sobre o seu verdadeiro papel, circunstância que 

vai muito mais além da simples expedição de ordens estruturais, da fixação de termos e 

condições e dos necessários procedimentos de supervisão.  

Importa considerar que há esperanças para o estado de coisas inconstitucional a partir 

do instante em que a Corte conseguir apresentá-lo como uma oportunidade de construção 

coletiva e dialógica de espaços favoráveis à obtenção de soluções múltiplas que envolvam a 

todos e nunca um cenário demarcado por palcos de disputa de poder. Nesse sentido, o 

comportamento da Corte deve demonstrar uma postura aberta à construção de soluções, longe 

da ídeia de imposição ou de chefia. Construção de consensos, audiências públicas, amigo da 

corte e participação de organismos não estatais são conceitos importantes que precisam fazer 

parte da rotina do Tribunal, neste momento. Esta proposta concretiza-se com a emissão de 

ordens flexíveis, capazes de aproveitar as diferentes expertises de cada área ligada aos 

envolvidos no processo de busca de soluções para o litígio estrutural, inserindo a sociedade 

civil na discussão das falhas estruturais existentes e os caminhos para o seu enfrentamento 

(GARAVITO; FRANCO, 2010, p. 14-15). É o que a parcela da doutrina passou a consolidar 

como “ativismo dialógico”, numa alusão clara ao comportamento da Corte quando esta não 

atinge a competência e legitimidade dos outros poderes, elaborando como alternativa a via 

discursiva para a solução das falhas estruturais.  A partir daí, trajando esta nova roupagem, o 

estado de coisas inconstitucional poderá ser melhor compreendido e aceito pelos atores que 

dão viabilidade a proposta das ordens estruturais catalizadoras de mudanças. 

No Brasil, o cenário não é muito distinto do que se verifica na Colômbia. Há falhas 

estruturais em vários segmentos da sociedade, que redundam em prejuízos para várias áreas 

que vão desde a educação, segurança pública, saúde, moradia chegando até mesmo à 

previdência social. Não obstante esse contexto de dificuldades múltiplas em vários setores, o 

relacionamento entre os distintos órgãos e poderes que constituem a estrutura estatal é um 

obstáculo que pode surgir se o Supremo Tribunal optar por um padrão de conduta mais 

ativista, e se, de fato, crescerem as expectativas da Corte sobre a eficácia das sentenças 

estruturais.  

A opção de qualquer Corte Constitucional pelas sentenças estruturais deve considerar 

alguns aspectos em torno dos quais sempre deverá haver certa dose de vigilância: os possíveis 

riscos para a legitimidade democrática em relação ao funcionamento de órgãos e instituições 

envolvidas, os expressivos investimentos que devem ser empenhados, a manutenção de uma 
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estrutura que deve ter continuidade mesmo após as sentenças,até que as falhas estruturais 

sejam, de fato, resolvidas.  

Uma correta percepção dos limites e possibilidades da técnica de decisão do estado de 

coisas inconstitucional possibilita que se evite expectativas exageradas e conjecturas que não 

correspondem ao que, de fato, pode ser auferido de sua aplicação. Para obter aquilo que as 

sentenças estruturais podem oferecer, faz-se necessário conhecer os riscos decorrentes dos 

excessos em sua implementação, para que se possa evitá-los, considerar que em algumas 

situações podem haver falhas que deverão aos poucos ser corrigidas, envolver o maior 

número possível de atores sociais, tais como: autoridades, órgãos públicos, universidades, 

instituições e organizações não governamentais diversas, tornando democrático o debate e a 

construção de consenso e, estabelecer um grupo de supervisão para avaliar os resultados e 

alinhar procedimentos, aperfeiçoando a prática para obter eficiência. Outra prática que fora 

utilizada no âmbito da Sentença T – 025/2004 foi a de ouvir, diretamente, os afetados pelas 

decisões. Com este expediente, o Judiciário consegue fazer com que as vítimas sintam-se 

parte do processo como um todo, influencia na sua satisfação e auxilia as instituições a 

proporem cenários de ações mais adequados para as necessidades das vítimas. É um erro que 

compromete todo o processo acreditar que as soluções devem atender de forma ideal as 

demandas das vítimas, já que, em muitos casos, as próprias vítimas são as mais indicadas 

participações na construção destas soluções, mas para isso elas precisam ser ouvidas. Outro 

aspecto crucial para se obter êxito no cumprimento de medidas estruturais estabelecidades em 

sentença, e consequentemente, tornar uma declaração de estado de coisas inconstitucional 

mais efetiva, é buscar soluções para a infinidade de situações problema que podem ser 

originárias de um problema principal. Na situação que envolveu os deslocamentos forçados 

internos na Colômbia, por exemplo, o impacto causado por fatores como: doenças, fome, 

condições de saneamento, falta de escolaridade para crianças, rompimento de vínculos 

familiares e traumas psicológicos são questões subjacentes ao problema principal, mas com 

intensa repercussão na causa principal que se deseja tratar, de modo que ignorar tais questões 

inviabiliza uma solução para a questão principal. Não é possível solucionar de forma 

definitiva, ou pelo menos aceitável ou satisfatória, a situação alvo da tutela se não for 

dispensado um tratamento diferente para tais situações. 

 Em síntese, as sentenças estruturais podem trazer soluções para determinados 

problemas e a própria visibilidade que confere às questões já implica em alguns benefícios. 

Por outro lado, a maneira como os remédios estruturais podem ser conduzidos, também 

podem torná-los apenas mais um discurso vazio.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, a maioria dos países no mundo adotam como forma de governo o modelo 

republicano. Nesses casos, o regime de governo é a democracia. Esta realidade impõe a 

existência de uma Constituição, de Poderes republicanos, autoridades, órgãos, instituições. É 

dizer que existe uma complexa estrutura que compõe o aparato estatal e provê a população de 

serviços que, via de regra, guardam relação com a garantia de direitos fundamentais. 

Contudo, o aparato estatal por vezes pode apresentar problemas de desempenho em sua 

estrutura, que independentemente de qual seja, comprometerá, por certo, todo o 

funcionamento sistêmico, interferindo na maneira como o poder público entrega a prestação 

do serviço. Estas são as chamadas falhas estruturais.   

No Brasil, e em boa parte do mundo, as falhas nos serviços públicos de saúde, educação 

e segurança pública, bem como nos aspectos sociais relativos à moradia, desemprego, salário 

mínimo e previdência são as mais nocivas ao cotidiano do cidadão. Nestes casos, embora o 

texto constitucional, dentro de uma perspectiva teórica e jurídica, assegure mecanismos de 

proteção de direitos, torna-se difícil para o cidadão acessar essa proteção. É quando o mundo 

do direito não se encontra com o mundo dos fatos, norma e realidade social não se 

relacionam; a norma é vigente, mas não há efetividade.  

No cerne da matriz teórica de tudo isso está a tipologia da separação dos poderes. Um 

modelo em que dois poderes detêm legitimidade democrática, porque são eleitos, e um deles 

possui capacidade técnica, porquanto, seu ingresso vincula-se a critérios meritocráticos, por 

assim dizer, de modo geral. Cada um com esfera de competência e atribuições, bem como, 

cada qual com suas limitações e falhas estruturais. Nesse sentido, as ações estruturais, cuja 

raízes encontram-se fincadas em solo norte-americano, oferecem os chamados remédios 

estruturais, de cuja composição fazem parte as ordens estruturais destinadas a corrigir este 

contexto de falhas, faltas e violações de direitos fundamentais. A partir daí, entra em cena a 

terceira face estatal não eleita, não escolhida, nem desejada, que avoca para si o papel de 

guardião das promessas não cumpridas, pela Constituição ou pelos outros poderes, na 

tentativa de redimir o déficit democrático ocasionado pela inoperância de outros órgãos e 

autoridades. Uma das formas de realizar esse intento é pela via das ações estruturais, que na 

Colômbia, tiveram lugar sob a rubrica de “estado de coisas inconstitucional”.  

O estado de coisas inconstitucional não é novo, o nomem iuris, talvez, mas o propósito, 

finalidade ou desiderato já esteve presente com outra roupagem, e sua recepção trouxe algum 
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desconforto e questionamentos.  O risco de um ativismo judicial, imoderado, o medo de um 

eventual governo dos juízes, às críticas à juristocracia, são algumas das razões desta natural 

resistência.  

A aplicação do estado de coisas inconstitucional na Colômbia, inserida nas sentenças da 

Corte Constitucional, teve lugar no julgamento de, pelos menos, sete situações problema. Em 

todas elas, a Corte Colombiana proferiu decisões importantes com um elaborado rol de ordens 

estruturais, que de forma fechada ou livre, tentavam, ao seu modo, encaminhar soluções para 

problemas sociais que chegavam ao Tribunal, por meio das milhares de ações de tutela. O 

caso mais emblemático é a Sentença T – 025 de 2004, que tratou do dilema dos 

deslocamentos internos forçados no país. Numa guerrilha que já dura mais de 50 anos, 

cidadãos vivem como refugiados, desalojados, apátridas nos limites de seu próprio país, 

moradores que expulsos de suas residências por grupos guerrilheiros, passam a enfrentar toda 

sorte de privações materiais: fome, doenças, problemas psicológicos, perda de vínculos 

afetivos e familiares, falta de moradia, impossibilidade de trabalhar e estudar, e vários outros 

problemas decorrentes deste quadro fático.  

Levantamentos estatísticos da ONU demonstram que no período que precedeu às 

sentenças estruturais na Colômbia, mormente, a Sentença T-025/2004, que reconheceu o 

estado de coisas inconstitucional para a situação dos desplazados, o número de desplazados 

era de cerca de 3.000.000 (três milhões) no país. Atualmente, exatos 15 (quinze) anos após as 

medidas estabelecidas pela Sentença T-025/2004, o número ultrapassa e muito esta cifra, 

chegando a cerca de 7.000.000 (sete milhões) de vítimas. Também é verdade que neste 

período, o Estado Colombiano aprovou ao menos três leis (Lei nº 387/1997, Lei nº 975/2005 e 

Lei nº 1.1448/2011), realizou um acordo de paz com grupos guerrilheiros e investiu em 

políticas públicas, contratou funcionários, criou Salas de Seguimento, dentre outras medidas. 

Houve todo um esforço, cuja base teórica foram as sentenças estruturais do estado de coisas 

inconstitucional, mas o problema ainda persiste. O deslocamento forçado interno na Colômbia 

cresce, com força e vigor, dia após dia, e não há ainda perspectiva de o país vencer esse 

desafio.  

No Brasil, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347, 

incorpora em seu bojo, a tese do estado de coisas inconstitucional, como medida adequada 

para solucionar o intenso quadro de violações de direitos da população carcerária nos 

presídios do país. Também na Colômbia, a Sentença T-153/1998 reconheceu o estado de 

coisas inconstitucional para o sistema carcerário do país, ordenando medidas estruturais que 
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foram cumpridas por autoridades e órgãos envolvidos. Mais de vinte anos depois, a Sala de 

Seguimento de Cárcere ainda permanece em pleno funcionamento, demonstrando que o 

problema não pode ser resolvido com a declaração e efeitos do estado de coisas 

inconstitucional para o caso. Outras Salas de Seguimento ainda estão ativas, como a dos 

desplazados, evidenciando que as dificuldades encontradas na efetivação de direitos 

fundamentais não foram fulminadas pelas decisões do estado de coisas inconstitucional.  

A alternativa do estado de coisas inconstitucional não é limitada apenas pelas críticas à 

violação do princípio da separação dos poderes e ao papel ativista exercido pelos Tribunais. A 

variável custo, há de ser considerada, pois o implemento das ordens estruturais estabelecidas 

nas sentenças não prescinde de investimentos, mão-de-obra, capacitação e instalações físicas, 

uma estrutura que precisa ser mantida, muitas vezes, por anos a fio, como no caso do contexto 

dos desplazados e da população carcerária na Colômbia.  

É inegável o papel das decisões judiciais na sociedade, bem como sua influência nos 

processos de tomada de decisões e na formulação de políticas públicas. Da mesma forma, elas 

emprestam visibilidade e expressão a questões que, em muitos casos, restariam esquecidas. 

No contexto do estado de coisas inconstitucional, entretanto, é necessário mais que isso. A 

correta percepção dos limites e possibilidades da técnica de decisão do estado de coisas 

inconstitucional possibilita que se evite expectativas exageradas e conjecturas que não 

correspondem a realidade do instituto. Para obter aquilo que as sentenças estruturais podem 

oferecer é necessário envolver o maior número de atores sociais possível, tais como: 

autoridades, órgãos públicos, universidades, instituições e organizações não governamentais 

diversas, tornando democrático o debate e a construção de consenso. Uma boa prática é 

ouvirdiretamente os afetados pelas decisões. Assim, o Judiciário consegue fazer com que as 

vítimas se sintam parte do processo, influenciando nos níveis de satisfação e auxiliando as 

instituições a proporem cenários mais adequados para as necessidades das vítimas. 

Em uma palavra final, o estado de coisas inconstituicional não é bom nem mal. Ele é 

um instrumento possível para garantia de direitos fundamentais, cujas perpsectivas e 

limitações podem ser bem aproveitadas, desde que não haja a pretensão de tornar o “guardião 

da promessa” seu principal protagonista. É um cenário que não precisa de heróis, ou 

personagens, mas sim de colaboradores dispostos a contribuir em uma construção coletiva.  
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ANEXO A - AUTOS DE UMA DE AÇÃO DE TUTELA CONTENDO VÁRIAS PÁGINAS 

 

Fonte: arquivo pessoal do autor.
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ANEXO B - VOLUME DE AÇÕES DE TUTELA RECEBIDOS PELA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA 

 

Fonte: arquivo pessoal do autor.  
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ANEXO C- ENTRADA NO SETOR QUE ABRIGA AS SALAS DE SEGUIMENTO 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.  



228 
 

 

ANEXO D - ROL DE ENTRADA NO SETOR QUE ABRIGA AS SALAS DE SEGUIMENTO 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.  
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ANEXO E - DIVISÕES DAS SALAS DE SEGUIMENTO 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.  
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ANEXO F - INSTALAÇÕES DE UMA SALA DE SEGUIMENTO 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.
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ANEXO G – AUTOS DE UMA AÇÃO DE TUTELA 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.  
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ANEXO H – ARMAZENAMENTO DOS AUTOS FÍSICOS DAS AÇÕES DE TUTELA 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.  
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ANEXO I – VOLUMES DE AUTOS FÍSICOS DAS AÇÕES DE TUTELA 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.
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ANEXO J – VISTA DE UMA SALA DE SEGUIMENTO 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.  
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ANEXO K – SALAS DE SEGUIMENTO 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.  
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ANEXO L – BIBLIOTECA DO PALÁCIO DE JUSTIÇA 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.  
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ANEXO M – BIBLIOTECA DO PALÁCIO DE JUSTIÇA 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.
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ANEXO N – HALL DE ENTRADA DA BIBLIOTECA DO PALÁCIO DE JUSTIÇA  
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ANEXO O –ESQUADRÃO ESMAD FORMADA NO PÁTIO DO PALÁCIO 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.
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ANEXO P – ESQUADRÃO ESMAD FORMADA NO PÁTIO DO PALÁCIO 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.
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ANEXO Q – ESQUADRÃO ESMAD FORMADA NO PÁTIO DO PALÁCIO 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.
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ANEXO R -ÁREA FRONTAL DO PRÉDIO DO PALÁCIO DE JUSTIÇA 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.  
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ANEXO S – ENTRADA DO PALÁCIO DE JUSTIÇA SEDE DA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.  
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ANEXO T – ENTRADA DO PALÁCIO DE JUSTIÇA SEDE DA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA 

 

Fonte: Arquivo pessoal de fotos do autor.
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APÊNDICE A – FACHADA EXTERNA DO PALÁCIO DA JUSTIÇA 

 

Fonte: https://pbs.twimg.com/media/EEWCM0TWwAYpNTT.jpg  
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APÊNDICE B - SALA DO PLENO DA CORTE CONSTITUCIONAL DA COLÔMBIA 

 

Fonte:https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/05/30/thumbs_b_c_6dac4bb6d4b9abff57605d3bf305fec0.jpg?v=023936



247 
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APÊNDICE D – OFICIO NO. 2019-2547 

 



249 
 

 

APÊNDICE E – OFÍCIO Nº: 2019-001 
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