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“É possível julgar o grau de civilização de uma 
sociedade visitando suas prisões.1”

1 (DOSTOIÉVSKI, Fiódor Mikhailovitch. Crime e castigo. Tradução: Paulo Bezerra. São 
Paulo: Editora 34, 2016. E-BOOK. ISBN 9788573266467. Disponível em: <https://www.
saraiva.com.br/> Acesso em: 30 jan. 2018.)
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A presente pesquisa analisa o Estado de Coisas Inconstitucional: situação 
que se caracteriza pelo fracasso generalizado de políticas púbicas acarretan-
do violação massiva e reiterada de direitos fundamentais, o que afeta toda 
uma coletividade. Para superar situações do tipo, verifica-se a adequação do 
denominado Processo Coletivo Estrutural. Tal denominação se refere a uma 
modalidade processual cujo objetivo é a realização de alterações profundas na 
organização pública e efetivação de políticas públicas garantidoras de direitos 
fundamentais. O presente trabalho verifica também a harmonia entre o sistema 
normativo brasileiro e os dois institutos acima mencionados, com o intuito de 
estabelecer novas diretrizes interpretativas em tais áreas. Realizam-se análises 
dos problemas enfrentados e sucessos alcançados em países como a Colômbia, 
local de origem da teoria do Estado de Coisas Inconstitucional e país cuja 
corte superior vem há anos lutando com casos de extrema complexidade. 
Verifica-se também os avanços nas decisões do Supremo Tribunal Federal 
nos temas correlatos à implementação de políticas públicas efetivadoras de 
direitos fundamentais, sobretudo quando há Estado de Coisas Inconstitucio-
nal. Para esses propósitos, o estudo se vale do método jurídico-propositivo e 
bibliográfico / documental, por meio de pesquisas realizadas à luz do direito 
comparado, doutrina, jurisprudência e legislação nacionais. Terá como base 
a teoria neoconstitucionalista e a ênfase nos direitos fundamentais como fio 
condutor de todo o sistema normativo brasileiro pós Constituição da Re-
pública de 1988, não se olvidando da discussão sobre a maneira adequada de 
atuação do Ministério Público para a efetivação dos direitos fundamentais. 
A pesquisa chega à conclusão de que, é essencial a atuação do Ministério 
Público como indutor da transformação social para que haja efetivação de 
direitos fundamentais por meio de políticas públicas. Além disso, o Processo 
Coletivo estrutural pode ser o mecanismo adequado à superação de situações 
que caracterizem Estado de Coisas Inconstitucional, desde que, para isso, o 
Estado brasileiro esteja disposto a enfrentar grandes desafios.

NOTAS DA AUTORA





1

1. INTRODUÇÃO 13

2. O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 15
2.1. Estado de Coisas Inconstitucional: seu reconhecimento 

e evolução na jurisprudência 17
2.2. Do ativismo judicial no Estado de Coisas Inconstitucional: 

limites e possibilidades da atuação jurisdicional 23
2.3. O novo constitucionalismo e suas diretrizes gerais para o 

enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional 30
2.4. Os direitos sociais como direitos fundamentais 33
2.5. Os Objetivos da República Federativa do Brasil (art. 3º da CF/1988) 

e alguns elementos para a identificação e o enfrentamento 
do Estado de Coisas Inconstitucional 35

3. PROCESSO COLETIVO ESTRUTURAL 39
3.1. Conceito  41
3.2. As origens 43
3.3. A mitigação da teoria da separação das funções da República 46
3.4. A inoponibilidade da cláusula da reserva do possível em casos 

de direitos sociais fundamentais 51
3.5. O Processo Coletivo Estrutural e a legislação 

brasileira 52
3.6. Considerações gerais sobre o Projeto de Lei 

nº 8.058 de 2014 56

4. O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONTEXTO 
DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL E DO 
PROCESSO COLETIVO ESTRUTURAL 63

SUMÁRIO



4.1. O perfil do Ministério Público no novo 
constitucionalismo 63

4.2. A atuação do Ministério Público na indução da implantação 
de políticas públicas efetivadoras de 
direitos fundamentais 64

4.3. A atuação jurisdicional e extrajurisdicional do Ministério Público 
para o reconhecimento e a superação do 
Estado de Coisas Inconstitucional  67

4.4. A Proposta de Recomendação em tramitação no Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), dispondo sobre a atuação do 
Ministério Público em políticas públicas efetivadoras 
de direitos fundamentais 70

5. DESAFIOS PARA O ENFRENTAMENTO DO ESTADO 
DE COISAS INCONSTITUCIONAL MEDIANTE 
UMA CONCEPÇÃO DE PROCESSO COLETIVO 
ESTRUTURAL ALINHADA AOS DIREITOS 
E ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 
FUNDAMENTAIS 75

5.1. As situações concretas de ameaça ou de lesão a direitos fundamentais 
como indicadores básicos para o reconhecimento do Estado de 
Coisas Inconstitucional 76

5.2. O Processo Coletivo Estrutural como mecanismo adequado para o 
tratamento dos conflitos gerados pelo Estado 
de Coisas Inconstitucional 78

5.3. A necessidade de priorização da resolução consensual para o 
tratamento adequado do Estado de 
Coisas Inconstitucional 79

5.4. O cumprimento das decisões judiciais e a duração razoável do 
processo no Estado de Coisas Inconstitucional 82

5.5. A superação do Estado de Coisas Inconstitucional 84

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 89

 REFERÊNCIAS 97



13

1

A presente pesquisa trata da questão de tutela aos direitos fundamentais 
nas situações em que haja Estado de Coisas Inconstitucional. Essa conjuntura se 
caracteriza por um fracasso generalizado de políticas púbicas em uma determi-
nada região. Acarreta violação reiterada e massiva de direitos à população. E sua 
solução comumente requer o engajamento de mais de uma função da República. 

O estudo envolve o Direito Processual Coletivo, e dentro desse campo o 
Processo Coletivo Estrutural, expressão que se refere à realização de alterações 
em estruturas da organização pública, a fim de possibilitar a efetiva solução 
de um (ou mais) problema(s). Em outras palavras, busca-se a superação de 
falhas estruturais do sistema estatal, de forma a garantir a efetivação de direitos 
fundamentais de prestação positiva, cuja ausência afeta toda uma coletividade.

Tendo como arcabouço teórico a teoria do novo constitucionalismo, a 
pesquisa parte das origens, conceitos e evolução tanto do Estado de Coisas 
Inconstitucional, quanto do Processo Coletivo Estrutural. Essa análise é feita 
à luz do direito comparado passando pela interpretação da jurisprudência e 
do atual sistema normativo brasileiro.

Posteriormente à análise dos dois institutos – Estado de Coisas In-
constitucional e Processo Coletivo Estrutural - pretende-se verificar se esta 
modalidade de processo seria um mecanismo adequado para lidar com o 
Estado de Coisas Inconstitucional e suficiente para superá-lo em toda a sua 
complexidade. Além disso, a pesquisa busca verificar se esse tipo de processo 
seria compatível com o sistema normativo do Brasil.

É de grande relevância pesquisar maneiras de superar as deficiências do 
Estado a fim de garantir a tutela de direitos fundamentais. Para que essa tutela 
ocorra de maneira eficaz, o estudo de novas práticas em políticas públicas é 
essencial, pois a superação dos graves problemas sociais, notoriamente presentes 
em todas as regiões do país não ocorrerá por meio de ações simplistas, que 
desconsiderem os sistemas de justiça, as funções da República e, sobretudo, 
a soberania popular.

1. INTRODUÇÃO
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Uma vez que se objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e 
solução de problemas na implementação de leis, trata-se de pesquisa aplicada 
que, diante da complexidade do tema, será interdisciplinar. Ademais, preten-
de-se realizar uma pesquisa jurídico-propositiva. Isso no sentido de se estabe-
lecer novas diretrizes interpretativas do Processo Coletivo Estrutural no país. 

Sendo uma pesquisa de cunho bibliográfico e documental, as referências 
internacionais serão de grande valia, sobretudo, a jurisprudência colombiana - 
marco teórico jurisprudencial da presente pesquisa, origem da teoria do Estado 
de Coisas Inconstitucional - e que apresenta julgados inovadores e construções 
que demonstram a evolução daquele país em termos de implementação de 
políticas públicas. Importante também, os exemplos, as construções teóricas 
e as pesquisas realizadas no campo jurídico norte-americano no que se refere 
à teoria do Processo Coletivo Estrutural. A teoria neoconstitucionalista pode 
ser considerada o marco teórico doutrinário do presente estudo e a ênfase nos 
direitos fundamentais seria como que um fio condutor de todo o raciocínio 
ao longo da pesquisa.

Inicia-se o estudo com uma análise, nas seções 2 e 3, dos dois institutos 
que dão o título ao trabalho e cujas teorias são a base de todo o seu desen-
volvimento. Aborda-se a seguir a maneira adequada de atuação Ministério 
Público para a efetivação dos direitos fundamentais nos moldes da Constituição 
da República de 1988. Tal instituição, como agente indutor da transformação 
social, tem grande relevância e essencial participação na demanda por políticas 
públicas efetivadoras de direitos fundamentais e como fomentador do diálogo. 

Por fim, trata-se dos desafios para a superação de situações que caracteri-
zam Estado de Coisas Inconstitucional, das perspectivas e da atual situação do 
Brasil para, então, se chegar às considerações finais verificando o cumprimento 
dos objetivos propostos e a ocorrência das hipóteses levantadas.
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