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RESUMO 
O presente artigo analisa o Estado Coisas Inconstitucional a partir de sua evolução 
histórica e uma avaliação dos impactos nos 3 poderes da República a partir da medida 
cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, e as possíveis mudanças sociais 
ocasionadas a partir dela. A ADPF 347 refere-se a decisão que busca caminhos 
políticos a serem percorridos pelos agentes envolvidos, portanto se faz importante 
avaliar a viabilidade das respostas apresentadas, no sentido de alcançarem ou não 
as exigências que até então foram formuladas na decisão inicial. O objetivo desta 
análise é fazer um breve questionamento sobre as medidas tomadas pelo 
ordenamento jurídico brasileiro acerca da inserção da ADPF nº 347, para dar início 
pesquisou-se bibliograficamente o que tem se publicado acerca do tema nos últimos 
anos, sendo assim, percebeu-se que o assunto é muito discutido, porém nada tem 
sido feito para que as medidas que foram adotadas sejam realmente efetivadas para 
que as mudanças necessárias comecem a surtir efeito.  
Palavras-chave: Estado de Coisas Inconstitucional. Medida cautelar. Poder 
Legislativo. Mudanças sociais.  
 
ABSTRAT 
This article analyzes the State of Things Unconstitutional based on its historical 
evolution and an assessment of the impacts on the 3 powers of the Republic based on 
the precautionary measure postponed by the Supreme Federal Court, and the possible 
social changes caused by it. ADPF 347 deals with a decision on the search for political 
paths considered dangerous by the agents involved, therefore, it is important to 
evaluate the viability of the questionnaire responses, with no sense of achieving or not 
as reproduced until then when they were formulated in the initial decision. The purpose 
of this analysis is to make a brief questioning about the measures taken by the Brazilian 
legal system regarding the insertion of ADPF nº 347, to begin with a bibliographic 
search of what has been published on the subject in recent years, thus, it was noticed 
that the subject is much discussed, but nothing has been done so that the measures 
that have been adopted are actually carried out so that the necessary changes begin 
to have an effect. 
Keywords: Unconstitutional State of Things. Precautionary measure. Legislative 
power. Social changes.  
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1 INTRODUÇÃO 

Como intitulado, “O Estado de Coisas Inconstitucional na ADPF 347 e a 

sedução do Direito: o impacto da medida cautelar e a resposta dos poderes políticos” 

de Breno Baía Magalhães, recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou 

o Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) do sistema prisional brasileiro ao analisar 

as medidas preventivas propostas na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 347/2015. O instituto teve origem na Corte Constitucional da 

Colômbia, e foi inserida no ordenamento brasileiro para resolver demandas voltadas 

a efetivação dos direitos fundamentais, por meio da ação coordenada de diversos 

atores políticos, a partir da adoção de novas medidas estruturais. 

No entanto, a origem desse modelo de ativismo judicial remete até o icônico 

julgamento de Brown v. Board of Educatiton da Suprema Corte dos Estados Unidos 

no ano de 1955, diante da contínua desobediência ao veredito para acabar com a 

segregação racial nas escolas públicas da região sul, emitiu uma nova decisão (Brown 

II), que incluiu uma reforma estrutural em larga escala das instituições que estavam 

em mau funcionamento, de acordo com a relação de colaboração entre os domínios 

de poder envolvidos.  

Na Colômbia, devido ao sucesso na resolução efetiva de controvérsias 

estruturais, é considerada um paradigma a sentença T-0253 de 2004, emitida de 

acordo com a declaração do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) sobre 

deslocados internos causados por conflito armado. Neste caso, o Tribunal 

Constitucional expediu medida flexível, sendo que o órgão representativo do Estado 

formula políticas públicas de proteção a grupos vulneráveis, mantém jurisdição e 

determina a realização de audiências regulares, e os atores governamentais 

organizam a participação na sociedade civil e cidadãos interessados no assunto, para 

monitoramento e avaliação continua sobre ações realizadas e o sucesso da sua 

implementação. 

Constata-se que além da interação e cooperação institucional, a superação do 

Estado de Coisas Inconstitucional também pressupõe a participação pública na 

tomada de decisões e na deliberação democrática, o que remonta ao alicerce do "novo 

constitucionalismo latino-americano", o qual aderiu à ordem constitucional 

colombiana.  

 
3 Disponível em: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm 
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Considerando as funções previstas pela legislação colombiana para o 

procedimento de Estado de Coisas Inconstitucional (ECI), o Supremo Tribunal Federal 

(STF) terá a responsabilidade de superar o antigo quadro inconstitucional do sistema 

prisional brasileiro, não apenas para cooperar com outros os outros poderes estatais, 

mas também trabalhar em conjunto com representantes do povo na formulação e 

subsequente fiscalização e manutenção de violações de direitos básicos e 

implementação de medidas estruturais consistentes. 

Nesse caso, a questão que se coloca neste artigo é se existem procedimentos 

suficientes no ordenamento jurídico brasileiro para a adoção de um modelo discutível 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que prioriza a questão pública para a superação 

do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) reconhecido na ADPF nº 347 que defende 

um constitucionalismo democrático. 

Portanto, no primeiro tópico, buscou-se descrever a evolução do Estado de 

Coisas Inconstitucional na Corte Constitucional da Colômbia e Corte Constitucional 

dos Estados Unidos até ser adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, em seguida 

o segundo tópico descreve a atuação ativa do Judiciário no julgamento das medidas 

cautelares propostas e efetivação das mesmas, reconhecendo a afirmação do Estado 

de Coisas Inconstitucional (ECI) a fim de definir o esboço deste novo mecanismo.  

Partindo dessa premissa, o terceiro tópico intenta-se a demonstrar como os 

três poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário) se comportaram após 

o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional no Brasil e o impacto que as 

medidas cautelares que foram julgadas e reconhecidas causariam no ordenamento 

jurídico; e nas políticas públicas que até então que até então eram tidas como as 

necessárias e suficientes para suprir tal problema.  

Por fim, no quarto tópico, as nuances da recente declaração do Estado de Coisas 

Inconstitucional (ECI) do sistema prisional brasileiro são expostas na ADPF Nº 347, 

antes disso, haviam apenas decisões em sede cautelar, para então analisar o 

desempenho do Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar da tendência para a 

promoção do diálogo, que teve início com as audiências públicas no âmbito da Lei de 

Biossegurança, mas nos termos das suas disposições legais, este mecanismo de 

participação pública atualmente é considerado apenas como uma medida provisória 

de prestação de informação.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Mesmo que o poder estivesse concentrado nas mãos do imperador, o princípio de 

garantir os direitos políticos e civis já apareciam na Constituição de 1824, sendo seu 

objetivo principal a garantia da liberdade, segurança pessoal e propriedade.  

Na Constituição de 1891, no período republicano, surgiu a oportunidade de eleger 

representantes de forma direta, como senadores, presidentes e vice-presidentes. Mas 

o direito ao voto não era universal, pois impedia as mulheres, mendigos e analfabetos 

de participar da votação. Essa Constituição defendia os princípios da liberdade, 

igualdade e justiça.  

 Com a Revolução Constitucional de 1932 e a Constituição subsequente de 

1934, foram estabelecidos alguns conceitos de segurança pessoal, como proteção 

dos direitos adquiridos, proibição de prisão por dívidas e assistência jurídica para os 

necessitados e a premissa de que qualquer prisão ou detenção deveria ser relatada 

imediatamente ao juiz competente. Porém vigorou por apenas três anos, dando início 

ao Estado Novo (1937), período em que os direitos fundamentais praticamente não 

foram respeitados.  

 O período do Estado Novo causou muitos obstáculos ao desenvolvimento dos 

direitos humanos. Naqueles anos (1937 a 1945), o Congresso foi fechado e quase 

todos os partidos políticos foram banidos. Se, por um lado trouxe benefícios aos 

trabalhadores, por outro, põe fim à liberdade política e impõe mecanismos para 

controlar a sociedade. Essa situação não mudou até 1946, quando o Estado Novo 

declarou seu fim e a nova constituição entrou em vigor. A Constituição restaurou 

direitos e garantias individuais e ampliou seu escopo, mas essa melhoria não durou 

muito, porque após o estabelecimento do sistema militar em 1964, os direitos 

humanos passaram novamente a serem desrespeitados.  

Então em 1979, o presidente João Baptista Figueiredo emitiu uma lei de anistia, 

que permitia que os opositores do regime retornassem ao país, mas também 

argumentou que os militares não poderiam ser julgados pelos crimes que cometeram 

na ditadura. Os direitos básicos protegidos pela constituição atual fazem do Brasil um 

dos países com o sistema jurídico mais completo em matéria de direitos humanos, no 

entanto, muitas décadas após a formulação da nova constituição, ainda existem 

muitas dificuldades em colocar esses princípios em prática.  
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O “Estado dos Direitos Humanos no Mundo" (2016/2017) da Anistia 

Internacional mostra que entre as principais deficiências dos direitos humanos no 

Brasil, existem os seguintes problemas: a alta taxa de homicídios, principalmente 

entre jovens negros; os abusos policiais e as execuções extrajudiciais; a grave 

condição do sistema prisional; a vulnerabilidade dos defensores dos direitos humanos; 

a violência sofrida pelos povos indígenas; e várias formas de violência contra as 

mulheres. 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, a população negra é a 

principal vítima de homicídios no Brasil. Nos anos de 2012 a 2017, 255.000 negros 

foram mortos por assassinato; proporcionalmente, os negros são 2,7 vezes mais 

propensos a serem vítimas do que brancos. De acordo com a analista de indicadores 

sociais do IBGE, Luanda Botelho, embora a violência contra os brancos permaneça 

estável, as taxas de homicídios de negros e pardos aumentaram em todas as idades. 

 Segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do 

Ministério da Saúde, 255.000 negros foram assassinados durante os seis anos 

analisados. Entre os jovens brancos entre 15 e 29 anos, a taxa de mortalidade em 

2017 foi de 34 por 100.000 residentes, e os dados de óbito foram fornecidos no 

DataSus no ano mais recente. Entre os negros e pardos, 98,5 pessoas por 100.000 

habitantes foram assassinadas. Considerando apenas homens negros dessa idade, a 

taxa de homicídios subiu para 185. Para mulheres jovens, a taxa de homicídios de 

mulheres brancas é de 5,2 e a taxa de homicídios de mulheres de raça negra e mista 

é de 10,1. 

Na perspectiva de Campos (2015) antes de tudo, o erro da teoria tradicional 

mostra que a proteção dos direitos básicos é violada pelo protetor, por meio de 

omissões completas ou comportamento insuficiente do estado. E acrescenta que 

quando declara o Estado de Coisas Inconstitucional, a corte afirma existir quadro 

insuportável de violação massiva de direitos fundamentais, decorrente de atos 

comissivos e omissivos praticados por diferentes autoridades públicas, agravado pela 

inércia continuada dessas mesmas autoridades. Ante a gravidade excepcional do 

quadro, a corte afirma-se legitimada a interferir na formulação e implementação de 

políticas públicas e em alocações de recursos orçamentários e a coordenar as 

medidas concretas necessárias para superação do estado de inconstitucionalidades. 

 Tais acontecimentos deram origem a diversos movimentos sociais que 

buscavam direitos coletivos e difusos. Ao tratar de movimentos que buscavam direitos 
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coletivos Gonzales (2010) evidencia como decisivo para a construção da cidadania 

no Brasil os movimentos sindicais iniciados na primeira década do Século XX.  

Após o golpe de abril de 1964, os movimentos sociais foram banidos e 

severamente reprimidos. Agricultores e líderes sindicais foram perseguidos e presos. 

A Lei de Segurança Nacional foi usada para prender líderes das forças da oposição e 

movimentos sociais que se opunham à ditadura militar. Na década de 1980, a 

sociedade civil brasileira foi reorganizada em vários setores e iniciou uma série de 

manifestações políticas pedindo o fim do governo militar e de organizações 

antigovernamentais. A Ordem dos Advogados do Brasil teve um papel importante 

nesse período, pois em suas reuniões anuais publicava documentos os quais exigia a 

normalização da vida política no país e condenava os abusos cometidos pelo regime 

militar.  

Em 1984, o governo militar foi derrotado nas eleições gerais para governador, 

representantes federais e senadores. Este é o fim da ditadura militar e o início da 

redemocratização do estado brasileiro. Esse momento da história brasileira se 

caracteriza pelo estabelecimento da nova constituição federal, a Constituição de 1988, 

que é a carta constitucional mais democrática e representativa do país. 

Ao longo da história do Brasil, os movimentos negros que buscavam o fim da 

escravatura e posteriormente lutavam por direitos iguais, também ganharam espaço. 

Sobre o tema o ator Domingues (2006) faz uma análise dividindo o movimento negro 

organizado na república em três fases. A primeira data de 1889 a 1937 (Estado Novo) 

onde em decorrência da criminalização dos libertos, ex escravos e descendentes é 

criado o Movimento de Mobilização Racial Negra no Brasil. (DOMINGUES, 2006).  

A segunda fase ocorre de 1945 a 1964 no início do período de Ditadura Militar, 

embora, algumas dessas associações não tenham parado suas atividades, o 

movimento negro ficou “abandonado” durante muito tempo, em circunstância da forte 

repressão. Apesar disso a associação União dos Homens de Cor (UHC) e o Teatro 

Experimental do Negro (TEN) ganharam grande visibilidade naquela época. 

(DOMINGUES, 2006). 

A terceira fase acontece de 1978 a 2000 e diz respeito ao processo de 

redemocratização do país, nesta fase após a desarticulação do movimento negro, 

houveram fortes acusações de que o negro trazia o racismo para o Brasil. Em meados 

dos anos 1980 o movimento começa a se reorganizar devido a ascensão dos 

movimentos sociais (DOMINGUES, 2006). 
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 Por fim, mas não menos importante, deve-se destacar também os movimentos 

feministas que lutam por direitos iguais entre os sexos. O movimento feminista ganhou 

mais espaço em determinado momento, mais de 3.000 mulheres se reuniram no 

Congresso da Mulher Paulista. A primeira Conferência Nacional Feminista foi 

realizada no Ceará, Fortaleza. A organização do movimento começou em meados do 

século XX e, em 1919 a luta pelo voto, seguindo a tendência internacional do 

movimento sufragista.  

 O movimento feminista se manifesta lutando pelo direito de voto das mulheres, 

o que foi expresso após as eleições de 1932 em Mossoró, Rio Grande Norte. Durante 

esse período, chamado de "primeira onda" do feminismo, as mulheres também estão 

na luta da classe operária. Na década de 1970, o movimento ganhou expressão 

através de debates públicos sobre o papel da mulher na sociedade. Na década de 

1980 o movimento ganhou força e se uniu a outros movimentos sociais, como o 

movimento antirracismo, que foi fortemente influenciado pelas Comunidades Eclesiais 

de Base da Igreja Católica. Este é um momento muito importante para o movimento 

feminista, porque, antes disso, o feminismo tinha como alvo a classe média e a partir 

de então ganha adesão das camadas populares.   

 Portanto o Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) e as consequentes medidas 

de determinação judicial servem para, de certa forma, remediar os diversos problemas 

políticos, sociais e econômicos diretamente ligados aos direitos fundamentais, que 

estão enraizados na sociedade, é uma tentativa de criar mudanças por meio de formas 

jurídicas.  

 

3 ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL: Evolução Histórica  

Bem, o estado estipulado na Constituição deriva da decisão do Tribunal 

Constitucional da Colômbia (CCC) contra violações generalizadas, contínuas e 

sistemáticas dos direitos fundamentais. Seu objetivo é estabelecer uma solução 

estrutural para superar essa situação lamentável, diante da omissão das autoridades 

públicas, situação que viola seriamente os direitos dos grupos vulneráveis. 

No Brasil caracteriza-se como instituto recente, pois teve origem na reunião 

plenária de 9 de setembro de 2015, o Supremo Tribunal Federal aprovou parcialmente 

o pedido de medidas preventivas da ADPF n° 347, que foi feito em resposta à crise 

no sistema penitenciário brasileiro e reconheceu claramente a existência de um 

Estado de Coisas Inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, em virtude das 
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violações graves, generalizadas e sistemáticas dos direitos básicos da população 

carcerária. 

 

3.1 O Caso Brown vs. Board of Education  

No ano de 1951, na cidade de Topeka, no Estado do Kansas, surgiu um caso 

que mudaria a história da segregação racial no sistema público educacional 

americano. Linda Brown, na época com oito anos de idade, estudava na Monroe 

School que se destinava a alunos afro-americanos. A escola ficava a vinte e um 

quarteirões de sua casa e possui instalações velhas, além disso, oferecia qualidade 

de ensino inferior às demais, no entanto a apenas cinco quarteirões de sua casa havia 

uma outra instituição de ensino (Summer School). 

O pai de Linda, Oliver Brown, tentou realizar a matrícula de sua filha na escola 

mais próxima à sua casa (Summer School), porém, teve seu pedido negado, pois a 

mesma era exclusiva para estudantes da raça branca. Na época (1951), em Topeka 

havia apenas quatro escolas para afro-americanos e dezoito escolas para brancos. 

Inconformado com a decisão, Oliver procurou a National Association for the 

Advancement of Colored People (NAACP), uma organização civil que lutava contra a 

discriminação racial. O caso foi levado à justiça, mas não obteve sucesso. O Tribunal 

do Kansas baseou sua decisão em um outro caso, Plessy vs. Ferguson4 - decidido 

em 1892 pela Suprema Corte. Após o cidadão Homer Adolph Plessy adquirir um 

bilhete da primeira classe na viajem de trem de New Orleans até Covington, foi 

abordado pelo cobrador,  qual disse para que o mesmo se retirasse porque o assento 

em que estava era destinado a brancos, sendo preso após se reusar a sair. A 

argumentação da corte foi que na época também era oferecida escolas para os negros 

e aplicaram a teoria “Equal but Separate”5, mantendo a proibição da matrícula. 

Posteriormente o caso foi levado para a Suprema Corte em 1952.  

Essa tratativa servia como forma de amparar as leis segregacionistas que até 

então vigoravam em algumas unidades federativas dos Estados Unidos. O caso 

Plessy vs. Ferguson se manteve décadas como precedente da Corte, apesar da 

 
4 Disponível em: https://www.britannica.com/event/Plessy-v-Ferguson-1896 
 
5Equal but Separate - Foi o princípio adotado pela Constituição dos EUA, que tornava possível que a segregação 
racial no país não fosse uma violação da 14ª Emenda à Constituição dos EUA, que garante proteção e direitos 
civis iguais para todos os cidadãos. De acordo com esse princípio, o governo pode separar os setores público e 
privado (como serviços, instalações, acomodações, habitação, assistência médica, educação, emprego e 
transporte) com base na raça, mas somente se a qualidade de cada serviço fosse a mesma. 

https://www.britannica.com/event/Plessy-v-Ferguson-1896
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constante organização de movimentos que tinham como objetivo principal pressionar 

pela igualdade dos direitos civis na sociedade americana.  

Na época em que chegou a Suprema Corte o chefe de justiça era Frederick 

Vinson e a Corte logo se atentou que seria um julgamento muito difícil, pois as 

decisões a serem tomadas teria impactos nos âmbitos jurídico, social e político. Se 

por ventura o tribunal decidisse pela vitória de Brown estaria invalidando as 

legislações de segregação nas escolas públicas as quais eram apoiadas pela 

sociedade de uma maioria branca que se negavam a implementar a integração racial. 

Por outro lado, se o tribunal decidisse pela constitucionalidade das leis de segregação, 

estaria indo de encontro com a Décima Quarta Emenda, ou seja, estaria violando a 

Constituição dos Estados Unidos. 

Vinson decidiu aderir ao caso “Briggs vs. Elliott”6, que versava sobre a 

segregação escolar da Carolina do Norte. No entanto, em 1953, o então Chefe da 

Justiça faleceu e os casos acabaram não sendo julgados. Earl Warren assumiu o seu 

lugar, o mesmo ingressou na Suprema Corte em 1953, e, no ano seguinte a sua 

posse, o Chefe de Justiça resolveu colocar em julgamento o caso de Brown fixando-

o como prioridade. 

No início do voto Warren destacou a complexidade do caso, pois as leis de 

segregação no sistema educacional americano iam de encontro com a teoria do 

“Equal but Separete” e a violação da Décima Quarta Emenda Constitucional. Após 

seu voto, era evidente que o litígio em torno da segregação escolar não envolvia 

apenas o caso de Linda Brown, havendo pedidos similares oriundos da Carolina do 

Sul, Virginia e Delaware. Mas o grande obstáculo continuava sendo a jurisprudência 

do caso Plessy vs. Ferguson, que vinha sendo aplicado há décadas como sustentação 

jurídica para leis de discriminação racial.  

No entanto, a Corte Warren afastou esse precedente e declarou que a 

segregação educacional pública violava o princípio da igual proteção fixado na Décima 

Quarta Emenda, portanto a existência de estabelecimento de separação entre negros 

e brancos, seria inconstitucional. 

 Portanto de acordo com Warren, o precedente que até então era usado em 

casos semelhantes claramente violava o que garantia a Décima Quarta Emenda e que 

a doutrina do “equal but sepate” nada mais era do que uma maneira de mascarar a 

 
6 Disponível em: https://www.nps.gov/brvb/learn/historyculture/socarolina.htm 



10 
 

 
 

segregação educacional que ainda era praticada, porém de uma forma velada, e 

porque não dizer de maneira constitucionalmente “aceitável”. 

 Em 17 de maio de 1954, a Suprema Corte dos Estados Unidos, por nove votos 

a zero, decidiu que a segregação racial no sistema público de educação do Sul 

inferiorizava os negros e feria a Equal Protection Clause contida na Décima Quarta 

Emenda da Constituição. Tal decisão tinha como objetivo o fim do Aphartaid7 e foi 

muito importante na jurisdição constitucional norte-americana, pois se filiava a um 

ativismo judicial considerado progressista, a partir de um interpretação dessa cláusula 

no sentido de uma igualdade procedimental e substancial, que buscava a invalidação 

das consequências prejudiciais que vinham da dominação hierárquica de alguns 

grupos sociais sobre outros. 

 Após um ano, em 31 de maio de 1955, posto as dificuldades para a 

implementação da decisão gerando sua ineficácia, a Corte revisou a decisão anterior, 

estabelecendo regras em relação ao decurso temporal e etapas necessárias a 

alcançar o fim da segregação nas escolas públicas. O decreto tinha como objetivo 

reorganizar o sistema de ensino público colocando como responsáveis as autoridades 

escolares e as Cortes locais no cumprimento dos princípios estabelecidos a decisão 

original. Essa medida fez com que as Cortes federais distritais se tornassem em 

entidades quase administrativas para supervisionar o fim da segregação no sistema 

educacional.   

 

3.2 Corte Constitucional Colombiana 

O Estado de Coisas Inconstitucional é um instituto desenvolvido pela Corte 

Constitucional da Colombiana por meio da decisão SU-5598 de 6 de novembro de 

1997, que tem por objetivo enfrentar situações de violações graves e sistemáticas do 

direitos fundamentais, que tenham como causas problemas de natureza estrutural, ou 

seja, decorrem de falhas estruturais em políticas públicas do Estado, exigindo uma 

atuação conjunta de diversas entidades estatais. 

Para Garavito e Franco (2010), por meio deste instituto, a Corte Constitucional 

impõe aos poderes do Estado e demais entidades a desenvolverem novas 

 
7Apartheid – Teve início na África do Sul, foi criado pela elite branca que controlava o país e foi apoiado pelo 
mito da superioridade racial europeia. Durante esse período, pessoas não-brancas foram proibidas de entrar em 
determinados lugares e muitas vezes foram tiradas de suas casas ou até das ruas devido à cor da pele. O 
Apartheid é mundialmente conhecido por suas rigorosas leis de segregação contra a sociedade sul-africana. 
 
8 Disponível em: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU559-97.htm 
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providências no sentido de superar as violações dos direitos fundamentais. Essas 

decisões podem ser classificadas como litígio estrutural ou casos estruturais, os quais 

se caracterizam por: a) afetar uma ampla quantidade de pessoas; b) envolver várias 

entidades estatais responsáveis por falhas sistemáticas nas políticas públicas 

adotadas; c) implicar ordens de execução complexas, mediante as quais o magistrado 

impõe a adoção de medidas coordenadas para tutelar toda a população afetada, não 

só os demandantes do caso concreto. (GARAVITO; FRANCO, 2010, p. 15-16).  

Nesse sentido, não atuam somente como mecanismos de defesa do cidadão 

contra o Estado, mas também exigem que este instituto se manifeste para desenvolver 

um conjunto de ações administrativas e legislativas para atuar na seguridade destes 

direitos fundamentais. 

  Em outro momento, a Corte Colombiana reconheceu o Estado de Coisas 

Inconstitucional, na sentença T-1539 em relação as condições do sistema 

penitenciário nacional, mais especificamente das prisões Modelo e Bellavista, 

localizadas em Bogotá e Medellín, respectivamente. 

 Em sua decisão, a Corte Constitucional Colombiana determinou que as 

instituições estatais cumprissem diversas medidas dentre as quais se destacam a 

obrigação de o Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário (Inpec), o Departamento 

Nacional de Planejamento e o Ministério da Justiça elaborarem, em um prazo de três 

meses, um plano para a construção e renovação de presídios, de forma a garantir aos 

presos condições dignas de vida, bem como a obrigação de a Defensoria do Povo e 

a Procuradoria-Geral da Nação exercerem o monitoramento da implementação.  

Contudo, a decisão mais importante da Corte Constitucional da Colômbia 

relativa ao estado de coisas inconstitucional foi a sentença T-025, de 22 de janeiro de 

2004, na qual a Corte lidou com o problema dos desplazados (deslocados). De acordo 

com o relatório “¿Consolidación de qué?”, informe sobre desplazamiento, conflicto 

armado y derechos humanos en Colombia en 2010, desenvolvido pela Consultoría 

para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), no período de 1985 a 

2010, pelo menos cinco milhões de pessoas foram deslocadas na Colômbia por 

motivos de violência, portanto uma porcentagem significativa da população foi 

obrigada a se deslocar em razão de ameaça à vida ou integridade física. 

 
9 Disponível em: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-153-98.htm 
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 Por meio da decisão, a Corte Constitucional Colombiana constatou que as 

políticas públicas até então implementadas não eram eficazes, sendo incapazes de 

superar o Estado de Coisas Inconstitucional em que se encontravam os deslocados. 

 A relevância de tal decisão é que a Corte Constitucional Colombiana não se 

limitou apenas em reconhecer o Estado de Coisas Inconstitucional, mas em impor 

inúmeras medidas a diversos órgãos estatais que sanassem as falhas estruturais nas 

políticas públicas voltadas à população deslocada e reteve sua jurisdição com o 

objetivo de monitorar a implementação de suas ordens. A combinação desse tipo de 

sentença com mecanismos de participação pública cria um sentimento de entrega, o 

qual oferece alternativas novas e potencialmente democratizadoras para a atuação 

judicial na tutela dos direitos fundamentais. 

 

3.3 Corte Constitucional Brasileira 

No final do século XX, na América Latina, o constitucionalismo foi resultado de 

crises políticas e da violação dos direitos humanos decorrentes das ditaduras dos 

anos de sessenta e setenta. Desde então, as novas Constituições deram espaço para 

o cumprimento dos direitos sociais, o que não se caracterizava plenamente nos 

documentos anteriores, ao mesmo tempo em que mantiveram a tradicional estrutura 

de poder, através do presidencialismo.  

 A posição de destaque dos direitos fundamentais de segunda dimensão, que 

tinha como um dos objetivos atribuir aos poderes um comportamento ativo na 

efetivação da justiça social, representou mudança no modelo jurídico do Estado 

Liberal, realizando a concretização desses direitos por meio das políticas públicas e 

da consequente intervenção do Estado na vida econômica e social. 

 No Brasil, a Constituição de 1988 surgiu como forma de reação aos graves 

retrocessos ocasionados durante o governo militar, servindo também como resposta 

para a superação da profunda desigualdade socioeconômica estabelecida ao longo 

da história do país. Em meio a tantas mudanças, a Constituição estabeleceu a 

proibição da tortura, restabeleceu o voto direto e secreto, dispôs sobre o acesso à 

justiça, incluiu mecanismos de participação política e estabeleceu um amplo rol de 

liberdades e direitos fundamentais. Para tais efetivações, a Constituição deu origem 

ao Supremo Tribunal Federal (STF) para o monitoramento eficiente do Estado.  

 Nesse contexto, recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF), em 9 de 

setembro de 2015, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o Estado de Coisas 
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Inconstitucional (ECI) no sistema penitenciário brasileiro, ocasionado por diversas 

violações dos direitos fundamentais descritos em nossa constituição e apontando uma 

inércia da parte estatal. A decretação de tal estado exigia na implementação de 

medidas estruturais flexíveis a serem propostas e monitoradas pela Corte, com o 

auxílio dos demais poderem, órgãos e pessoas a serem afetadas. 

 No âmbito brasileiro, tal instituto teve maior repercussão com criação da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 347 ajuizada pelo 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), referente ao sistema penitenciário brasileiro, 

o qual foi deferido parcialmente as medidas cautelares pedidas.  

 Ao deferir parcialmente as liminares, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 

que a União liberasse o saldo acumulado do FUNPEN para utilização com a finalidade 

para o qual foi criado; e determinou aos juízes e tribunais que passem a realizar 

audiências de custódia para viabilizar o comparecimento do preso perante a 

autoridade judiciária, no prazo de 24 horas do momento da prisão. 

 Tal decisão causou preocupação em questão doutrinária, afetando os mais 

conservadores no sentido de que a atuação do Poder Judiciário estava sendo 

colocada em dúvida e que fosse possível uma futura declaração de 

inconstitucionalidade da Constituição vigente. Tais argumentos fez com que os que 

se declaram conservadores passassem a pensar além, no que poderia acontecer caso 

esta tese fosse realmente aprovada e começasse a produzir efeitos.  

Mas na verdade, quase tudo que se refere sobre os direitos fundamentais 

elencados na Constituição vigente, tais como:  dignidade da pessoa humana, direito 

a saúde, segurança, alimentação, etc., que em algumas situações não são realmente 

garantidos pelos Poderes Públicos, caracteriza-se de forma ainda mais clara ao 

sistema penitenciário, mas se a carapuça serve é bom que tais direitos que 

necessitam de um atuar do Poder Executivo e Legislativo comecem a ser 

concretizados.  

 

3.4 O Julgamento das Medidas Cautelares na ADPF 347 

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), por meio da ADPF 347, protocolou no 

dia 25 de maio de 2015, e buscou o reconhecimento do Estado de Coisas 

Inconstitucional; relativo ao sistema penitenciário brasileiro e o pedido de medidas 

estruturais em face das lesões a preceitos constitucionais causados a centenas de 

encarcerados. Lesões que, segundo o partido, eram causadas por omissões dos 
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poderes públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal, como mostra o trecho 

do relatório: 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O Partido Socialismo e 
Liberdade – PSOL busca, por meio de arguição de descumprimento 
de preceito fundamental, com pedido de medida liminar, seja 
reconhecida a figura do “estado de coisas inconstitucional” 
relativamente ao sistema penitenciário brasileiro e a adoção de 
providências estruturais em face de lesões a preceitos fundamentais 
dos presos, que alega decorrerem de ações  e  omissões  dos  
Poderes  Públicos  da  União,  dos  Estados  e  do Distrito Federal 
(ADPF 347, pág. 8, 2015). 

 

 No texto acima, observa-se que a intenção do Partido (PSOL), era a de que as 

medidas fossem tomadas de maneira urgente com o pedido da medida liminar, 

portanto seria necessária a ação rápida do Estado e entidades responsáveis para a 

implementação de políticas públicas que sanassem os problemas recorrentes 

enfrentados pelo sistema prisional.  

A relatoria do caso ficou na responsabilidade do Ministro Marco Aurélio, que 

entendeu cabível o Ato de Descumprimento de Preceitos Fundamentais, o que 

ocasionou o reconhecimento de uma nova modalidade de inconstitucionalidade, o 

Estado de Coisas Inconstitucional. Em seu relatório, Marco Aurélio descreve as 

críticas condições em que se encontravam os encarcerados, a saber:   

 

Assevera que a superlotação e as condições degradantes do sistema 
prisional configuram cenário fático incompatível com a Constituição 
Federal, presente a ofensa de diversos preceitos fundamentais 
consideradas a dignidade da pessoa humana, a vedação de tortura e 
de tratamento desumano, o direito de acesso à Justiça e os direitos 
sociais à saúde, educação, trabalho e segurança dos presos. Sustenta 
que o quadro resulta de uma multiplicidade de atos comissivos e 
omissivos dos Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito 
Federal, incluídos os de natureza normativa, administrativa e judicial. 
Consoante assevera, os órgãos administrativos olvidam preceitos 
constitucionais e legais ao não criarem o número de vagas prisionais 
suficiente ao tamanho da população carcerária, de modo a viabilizar 
condições adequadas ao encarceramento, à segurança física dos 
presos, a saúde, à alimentação, à educação, ao trabalho, à assistência 
social, ao acesso à jurisdição (ADPF 347, pág. 8, 2015).  

 

Verifica-se que o relator constatou violações nos direitos fundamentais e 

humanos e também preceitos básicos presentes na Lei de Execução Penal (Lei 

7.210/1984)10. Expor tais violações, de acordo com o Ministro, afetariam também toda 

 
10 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm


15 
 

 
 

a sociedade e não somente os envolvidos e interessados nas possíveis mudanças 

neste setor público, pois a responsabilidade recai sobre os três poderes públicos.  

 Tais violações sistemáticas dos direitos fundamentais são ocasionadas pela 

ausência de medidas legislativas, administrativas e orçamentarias eficazes, 

evidenciando ainda mais as falhas nas estruturas existentes na realidade do sistema 

penitenciário brasileiro, perpetuando a negligência dos direitos e agravando cada vez 

mais a situação. 

 Com base nessas dificuldades, o Supremo Tribunal Federal deve desempenhar 

um papel importante, e uma das formas de dar solução seria a implementação do 

Estado de Coisas Inconstitucional. No caso da população penitenciária, seriam dois 

os bloqueios institucionais presentes: sub-representação parlamentar (presos não 

podem votar ou receber votos) e impopularidade dos indivíduos (não há prioridade 

política dos gastos públicos com essas pessoas, ou seja, constituem uma minoria 

socialmente desprezada). Sendo assim esse seria o problema de acordo com o 

Ministro Marco Aurélio, porque a opinião pública está inserida na estrutura 

democrático-parlamentar, e ignorá-la poderia ocasionar o fracasso das políticas 

defendidas pelos parlamentares e também as tentativas de reeleição dos cargos no 

Legislativo e Executivo, diferentemente do que ocorre na saúde pública em suas 

palavras:  

Comparem com a saúde pública: há defeitos estruturais sérios nesse 
campo, mas tem-se vontade política em resolvê-los. Não existe um 
candidato que não paute a campanha eleitoral, entre outros temas, na 
melhoria do sistema. Todos querem ser autores de propostas que 
elevem a qualidade dos serviços. Deputados lutam pela liberação de 
recursos financeiros em favor da população das respectivas bases e 
territórios eleitorais. A saúde pública sofre com déficits de eficiência, 
impugnados judicialmente por meio de um sem-número de ações 
individuais, mas não corre o risco de piora significativa em razão da 
ignorância política ou do desprezo social. O tema possui apelo 
democrático, ao contrário do sistema prisional (ADPF 347, 2015, DJe, 
p. 33, 2015).  

 

 De acordo com o mesmo a intervenção do Supremo, na medida correta e 

suficiente, não poderia sofrer nenhuma objeção de natureza democrática, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) deve superar esses bloqueios políticos juntamente com os 

outros Poderes para ter a formulação e implementação das medidas necessárias. 

Caberia ao Supremo catalisar ações e políticas públicas, coordenar a atuação dos 

órgãos do Estado na adoção dessas medidas e monitorar a eficiência das soluções. 
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Fachin, Barroso, Zavascki, Weber, Fux, Cármen Lúcia, Celso de Mello e Lewandowski 

repetiram, com pouca variação, os argumentos defendidos por Marco Aurélio. 

 

4 A RESPOSTA DOS PODERES DA REPÚBLICA E O IMPACTO DA MEDIDA 

CAUTELAR NO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL (ECI)  

No ano de 2015 o Supremo Tribunal Federal declarou a "Estado de Coisas 

Inconstitucional" do sistema prisional brasileiro ao analisar as medidas preventivas 

propostas na "Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais n° 347/2015". 

O instituto teve origem nas jurisprudências da Corte Constitucional da Colômbia, foi 

proposto no país para resolver demandas voltadas para os direitos fundamentais por 

meio da ação coordenada de vários atores políticos, a partir da adoção de "medidas 

estruturais". 

Nesse caso, a questão que se coloca é se existem procedimentos adequados 

no ordenamento jurídico brasileiro para a adoção do Estado de Coisas Inconstitucional 

(ECI) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que prioriza a questão pública para a 

superação da inconstitucionalidade dos diretos preconizados e reconhecidos pela 

ADPF 347 a favor de um constitucionalismo democrático.  

 

4.1 Poder Judiciário (STF) e a eficácia das medidas cautelares deferidas  

Embora o Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) tenha sido reconhecido, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) não julgou mérito da ação e apenas deferiu uma 

pequena parte das medidas cautelares requeridas pelo autor. 

 Postula o deferimento de liminar para que fosse determinado: 

 

Tabela 1 – Medidas Cautelares (propostas e deferimentos) 

MEDIDAS CAUTELARES PROPOSTAS MEDIDAS CAUELARES 
DEFERIDAS  

A) aos juízes e tribunais – que lancem, em casos de determinação 
ou manutenção de prisão provisória, a motivação expressa pela qual 
não aplicam medidas cautelares alternativas à privação de liberdade, 
estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal; 

 
 

INDEFERIDA 

B) aos juízes e tribunais – que, observados os artigos 93 do Pacto 
dos Direitos Civis e Políticos e 75 da Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos, realizem, em até 90 dias, audiências de custódia, 
viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade 
judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da 
prisão; manutenção de prisão provisória; 

B) aos juízes e tribunais – que, observados os 
artigos 93 do Pacto dos Direitos Civis e 
Políticos e 75 da Convenção Interamericana 
de Direitos Humanos, realizem, em até 90 
dias, audiências de custódia, viabilizando o 
comparecimento do preso perante a 
autoridade judiciária no prazo máximo de 24 
horas, contados do momento da prisão; 
manutenção de prisão provisória; 

C) aos juízes e tribunais – que considerem, fundamentadamente, o 
quadro dramático do sistema penitenciário brasileiro no momento de 
implemento de cautelares penais, na aplicação da pena e durante o 
processo de execução penal;  

C) aos juízes e tribunais – que considerem, 
fundamentadamente, o quadro dramático do 
sistema penitenciário brasileiro no momento 
de implemento de cautelares penais, na 



17 
 

 
 

aplicação da pena e durante o processo de 
execução penal; 

D) aos juízes – que estabeleçam, quando possível, penas 
alternativas à prisão, ante a circunstância de a reclusão ser 
sistematicamente cumprida em condições muito mais severas do que 
as admitidas pelo arcabouço normativo; 

 
INDEFERIDA 

E) ao juiz da execução penal – que venha a abrandar os requisitos 
temporais para a fruição de benefícios e direitos dos presos, como a 
progressão de regime, o livramento condicional e a suspensão 
condicional da pena, quando reveladas as condições de 
cumprimento da pena mais severas do que as previstas na ordem 
jurídica em razão do quadro do sistema carcerário; 

 
 

INDEFERIDA 

F) ao juiz da execução penal – que abata, da pena, o tempo de prisão, 
se constatado que as condições de efetivo cumprimento foram 
significativamente mais severas do que as previstas na ordem 
jurídica, de forma a compensar o ilícito estatal;  

 
INDEFERIDA 

 

G)  ao Conselho Nacional de Justiça – que coordene mutirão 
carcerário a fim de revisar todos os processos de execução penal, 
em curso no país, que envolvam a aplicação de pena privativa de 
liberdade, visando a adequá-los às medidas pleiteadas nas alíneas 
“e” e “f”; 

 
 

INDEFERIDA 

H) à União – que libere as verbas do Fundo Penitenciário Nacional, 
abstendo-se de realizar novos contingenciamentos à prisão, ante a 
circunstância de a reclusão ser sistematicamente cumprida em 
condições muito mais severas do que as admitidas pelo arcabouço 
normativo; 

H) à União – que libere as verbas do Fundo 
Penitenciário Nacional, abstendo-se de 
realizar novos contingenciamentos à prisão, 
ante a circunstância de a reclusão ser 
sistematicamente cumprida em condições 
muito mais severas do que as admitidas pelo 
arcabouço normativo; 

Fonte: a autora com base na ADPF 347 (2020). 

 

A medida que importava no descontingenciamento do Fundo Penitenciário 

Nacional (FUNPEN) foi a única direcionada ao Poder Executivo, para que fossem 

designadas as finalidades que justificaram sua criação. Entretanto, o então advogado 

geral da União, Luís Inácio Lucena Adams, informou a inexistência de tais recursos. 

Sendo assim, o Ministro Zavaski reconheceu que o problema não seria a falta destes 

recursos, mas sim a inexistência de um plano de ação para destiná-los. 

 Finalmente a última medida cautelar, deferida de oficio, não foi capaz de afetar 

o Estado de Coisas Inconstitucional (ECI), mas requeria apenas da União e dos 

Estados diagnóstico da situação do sistema carcerário no âmbito de suas respectivas 

atuações, pois tais informações, segundo o Ministro Barroso, não constavam nos 

autos. Essa última medida pode mostrar que o Supremo Tribunal Federal (STF) não 

tinha tanta segurança quanto a caracterização do Estado de Coisas Inconstitucional 

(ECI), pois teria que exigir dos entes federados informações as quais os ministros não 

tinham conhecimento, colocando em dúvida como seria possível a decretação do ECI 

se até mesmo o STF precisava de mais informações. 

 

5 DECISÕES MONOCRÁTICAS POSTERIORES AS MEDIDAS CAUTELARES 
NA ADPF 347 

Até a redação do presente artigo a medida ex officio que determina a 

apresentação detalhada do sistema penitenciário brasileiro ainda não foi cumprida 
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pela União e nem mesmo pelos estados. Em 2018 o estado de Goiás requereu uma 

dilação de prazo para a juntada de dados, já os estados de Piauí, Mato Grosso do Sul, 

São Paulo, Alagoas,  

Rio Grande do Sul, Ceará e Sergipe afirmaram não terem notícia sobre a 

liberação de recursos do FUNPEN, alegando descumprimento da medida 

acauteladora de descontingenciamento. Citar o quadro a seguir:  

 

Quadro 1 - Decisões monocráticas posteriores as medidas cautelares na ADPF 347 

 
PODER LEGISLATIVO 

 
Projeto de Lei nº 736/2015 

 
PODER EXECUTIVO 

 
Alterações nas MP’s n° 755 e 781 

Fonte: a autora (2020). 

 

O Senador Antônio Carlos Valadares o PSB/SE apresentou projeto de lei n° 

736/201511 que faria alterações nas Leis nº 9.88212, de 3 de dezembro de 1999, e 

13.10513, de 16 de março de 2015, para estabelecer termos e limites ao exercício do 

controle concentrado e difuso de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, 

dispor sobre o estado de coisas inconstitucional e o compromisso significativo. 

 A inserção do Compromisso Significativo seria a forma de criar limites ao poder 

do Supremo Tribunal Federal, seria uma alternativa processual colaborativa e plural 

para realização progressiva de direitos fundamentais, sob a fiscalização do judiciário.  

O Projeto de Lei encontra-se com tramitação encerrada, foi arquivado ao final da 

legislatura e 21 de dezembro de 2018 de acordo com o art. 33214 do RISF (Regimento 

Interno do Senado Federal). 

Atendendo aos preceitos da medida cautelar do Supremo Tribunal Federal 

(STF), o Poder Executivo realizou alterações nas MP’s n° 75515 e 78116, que tinham 

como objetivo alterar  lei que criou o FUNPEN (Lei Complementar n° 79/94)17, seu 

 
11 Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=996958 
12 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm 
13 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm 
14 Art. 332 do RISF - Ao final da legislatura serão arquivadas todas as proposições em tramitação no Senado. 
15 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv755.htm 
16 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Mpv/mpv781.htm 
17 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp79.htm 
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objetivo é fornecer fundos e meios para financiar e apoiar atividades para modernizar 

e melhorar o sistema penitenciário brasileiro. 

O partido político que deu início a ação requereu a emenda da inicial para 

adicionar as MP’s, com a justificativa de que eles teriam acrescentado finalidades 

alheias (política para reduzir a criminalidade e a inteligência policial) ao propósito do 

FUNPEN de melhorar o sistema prisional, reduziu as fontes de financiamento e 

permitiu o excedente do fundo transferindo para outros destinos. Ao solicitar a 

emenda, o autor insistiu que a solução para esse problema não era construir mais 

prisões e enfatizou a necessidade de combater a cultura do encarceramento, mas 

acrescentou que “as autoridades públicas devem pagar um preço alto por isso, o 

objetivo é novas vagas no sistema penitenciário  

 

5.1  Resposta dos poderes e consequências  

As medidas cautelares que foram deferidas pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF) têm pouco efeito sobre a melhoria do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) 

declarado na ADPF nº 347. Considerando que o Estado de Coisas Inconstitucional  

(ECI) depende das falhas estruturais dos três ramos e das ações conjuntas 

subsequentes para superá-los, a concentração de medidas preventivas direcionadas 

ao Judiciário não é suficiente para mitigá-las com base nas próprias premissas do 

tribunal.  

Embora as audiências de tutela sejam vitais para salvaguardar os direitos 

básicos, elas não se comunicaram às populações carcerárias que sofreram e sofrem 

violações generalizadas e amplamente descritas nos votos dos ministros. Além de 

tomar as medidas necessárias para medir as principais ações que devem ser 

monitoradas continuamente ao julgar o certo e o errado, o tribunal também deve 

controlar individualmente a regularidade do cumprimento de tais medidas preventivas 

em inúmeros municípios do país. 

Um dos requisitos criados pela Corte Colombiana para a criação do Estado de 

Coisas Inconstitucional (ECI), foi o acesso individual, rápido e fácil a Corte, porém o 

Supremo Tribunal Federal optou por requisitos que justificassem a ausência deste. Os 

autores da ADPF e do próprio Supremo Tribunal Federal (STF), omitiram este requisito 

teoria com base na doutrina. Pois o acesso a Suprema Corte é restrito pela via 

concentrada, porém com o efeito vinculativo de uma decisão na ADPF poderá 

penetrar o acesso individual e direto a Corte, como por exemplo, de prisioneiros que 
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se sentirem prejudicados no cumprimento das medidas cautelares ou mesmo aquelas 

que foram criadas no mérito em fase de monitoramento.   

A RCL 23.872/DF18 proposta pela Associação Nacional das Defensoras e 

Defensores Públicos (ANADEP), tinha como objetivo cassar um ato ou obrigar o 

cumprimento efetivo e imediato para a instituição das audiências de custódia não 

implantadas no prazo de 90 dias. 

 Uma das decisões que mais influenciaram no Estado de Coisas Inconstitucional 

(ECI) foi o RE 641.320/RS19 de 2016, trata-se de um apelo especial interposto pelo 

Ministério Público do Rio Grande do Sul com base na sentença do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul (TJRS), que ordena que os condenados sob o sistema 

semiaberto cumpram uma sentença de privação de liberdade em prisão domiciliar 

enquanto não houver vagas nas prisões que atendem aos requisitos da Lei de 

Execuções Penais (LEP). O relator Gilmar Mendes não estava satisfeito com a tese 

do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI). Essa decisão poderia não apenas alterar 

o sistema jurídico, mas também inserir consequências estruturais para os órgãos do 

Judiciário e outros, através do que ele chamou de complex enforcement. A proposta 

estrutural de Gilmar não teve êxito neste caso.  

 Como resposta ao Estado de Coisas Inconstitucional, o Poder Legislativo 

declarou que o Supremo Tribunal Federal estaria indo além de seus limites, que a 

decisão na ADPF teria impactado e reduzido o poder dos ramos políticos da 

República, e que a melhor solução seria criar medidas apaziguadoras, sugerindo 

então a criação do Compromisso Significativo, inspirados pela Corte Constitucional 

Sul-Africana.  

 Para reduzir o déficit democrático do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI), 

o PL N° 736/2015 propôs que o Supremo Tribunal Federal (STF) determinasse a 

celebração do Compromisso Significativo entre o Poder Público e os segmentos 

populacionais afetados, para que as partes possam chegar a um acordo por meio de 

trocas para formular e implementar um plano capaz de eliminar violações dos direitos 

humanos. 

 Como sua principal função é ouvir as opiniões das pessoas afetadas, a fim de 

entender melhor suas necessidades e chegar a acordo sobre uma solução comum, a 

participação importante requer igualdade na indicação de necessidades, 

 
18 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748029441 
19 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11436372 
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conhecimento técnico e poder de negociação efetivo, e o Projeto de Lei (PL) não 

fornecia soluções para essas questões processuais, que são críticas para a alocação 

de recursos financeiros (especialistas, advogados, etc.). 

 Por fim, a resposta do Executivo foi editar MPs (posteriormente transformadas 

em leis), que mudaram as regras do FUNPEN para torná-lo mais dinâmico, mas 

adicionaram novos alvos e alocaram seus recursos às áreas de inteligência e 

segurança pública. O autor ação (PSOL) requereu a inclusão de atos normativos como 

facilitadores para o Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) porém violou as medidas 

preventivas da ADPF 347. 

Apesar de reconhecer a complexidade das condições prisionais, os autores da 

ADPF largaram mão de suas propostas dialógicas, compreensivas e flexíveis ao exigir 

do Supremo Tribunal Federal (STF) uma resposta na forma dupla de 

constitucionalidade/inconstitucionalidade de escolhas políticas urgentes, abandonou 

o diálogo, propostas abrangentes e flexíveis, podendo ser considerada como regra 

experimental, ou seja, o Executivo estaria pensando em métodos e meios para 

resolver problemas sérios e usou os recursos institucionais (embora temporários) que 

ele considerou adequados para monitorar as consequências.  

Portanto, até agora, o impacto do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) não 

teve a capacidade para alterar os problemas estruturais do sistema penitenciário, 

porque as respostas propostas pelos poderes seguem a mesma natureza das políticas 

tradicionais do Brasil e também aumentam as consequências indesejadas pela via 

eleita (ADPF em controle concentrado) e seu impacto (efeito vinculativo e 

reclamações constitucionais).  

 

6 METODOLOGIA 

Esta pesquisa tem como objetivo explicitar e construir hipóteses acerca do tema 

evidenciado, fundamentando o assunto em questão abordado na pesquisa. Para 

tanto, desenvolveu-se por meio de levantamento bibliográfico, o qual foi feito em 

diversas fontes buscando consultar obras respeitáveis e atualizadas.  

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida por meio de livros, publicações em 

sites da internet e artigos científicos, não tendo como base da pesquisa abordada um 

autor específico que discorre sobre o tema, mas diversos.  
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7 ANÁLISE E RESULTADOS  

Segundo o ministro Marco Aurélio, o Brasil tem a terceira maior população 

carcerária do mundo. Em maio de 2014, o número de presos ultrapassava 711 mil: De 

acordo com o magistrado, “O déficit carcerário ultrapassa 206 mil vagas e o problema 

da superlotação é grande essa pode ser a causa de todas as doenças.” O mesmo 

aponta que a maioria desses detidos estão sob aglomeração, tortura, homicídio, 

violência sexual, celas sujas e insalubres, propagação de doenças infecciosas, 

alimentos inúteis, falta de água potável, produtos básicos de higiene, de acesso a 

assistência jurídica, educação, saúde e oportunidades de emprego, bem como o 

domínio de diversos encarcerados por organizações criminosas, controle insuficiente 

sobre o cumprimento de sentenças, discriminação social, étnica, de gênero e de 

orientação sexual.  

Portanto, nota-se que, segundo o relator, os direitos básicos dos presidiários 

rotineiramente são violados em termos de dignidade no sistema prisional brasileiro, 

deixando claro que a situação é geral, e a clara falência do sistema deve ser 

reconhecida. 

Vale salientar um ponto importante destacado e deferido pela ADPF nº 347, as 

audiências de custódia, criado pelo Ministro Ricardo Lewandowski e também 

presidente do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo deste projeto é possibilitar ao 

réu fazer o primeiro contato com a autoridade judiciária e negociar com o juiz no prazo 

máximo de vinte e quatro horas. Durante a audiência de custódia, o magistrado poderá 

analisar se existe alguma forma de tortura ou maus-tratos contra o réu, bem como a 

legalidade ou ilegalidade da prisão em flagrante, e se cumpre os requisitos 

necessários para sua eficácia, sujeita às garantias constitucionais e aos direitos 

humanos básicos. 

Ao mesmo tempo, depois de esclarecer o conteúdo da audiência e como ela 

deverá ser conduzida, vale lembrar que o "Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos" e a "Convenção Interamericana de Direitos Humanos" também dispõem 

sobre isso. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou uma cláusula 

compromissória com alguns estados brasileiros, que estipula que cada estado iniciará 

a implementação de audiências de custódia. Na verdade, isso já aconteceu, mas esse 

não é um “costume” do estado para a aplicação da execução penal. Os Estados que 

levaram e consideração a implementação deste projeto, há casos de detentos 

esperando há mais de seis meses pela realização da audiência de custódia.  
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Dessa maneira, parece que o projeto só existe na teoria, pois na prática, em 

alguns Estados, as audiências de custódia nada mais são do que dados irrelevantes, 

pois o réu espera meses ou mesmo anos, eventualmente, tornando-se uma vítima do 

sistema. 

No entanto, dada a situação real das prisões brasileiras, não é necessário ser 

nenhum conhecedor do assunto para entender que tal norma não é eficiente. A prisão 

não cumpre suas funções de punição e ressocialização de acordo com as disposições 

da LEP. Nesse sentido, viola os direitos constitucionais garantidos pelo artigo 5º da 

Constituição que deveriam ser respeitados, mas não é o caso. 

Do ponto de vista dogmático, explicar a inserção da Estado de Coisas 

Inconstitucional (ECI) na Constituição brasileira não é tarefa simples. A decisão do 

Supremo Tribunal Federal na ADPF n° 347 é inconsistente ao descrever as premissas 

que podem justificar a declaração de Estado de Coisas Inconstitucional, e as medidas 

preventivas que foram concedidas não foram totalmente eficazes, há um atraso 

excessivo no julgamento do mérito, a resposta ao desafio não é consistente e segue 

a mesma natureza da política tradicional do Brasil, e a capacidade do Supremo 

Tribunal Federal, de mudar a situação atual, é posta em dúvida.  

As imperfeições da jurisprudência ou a combinação de teorias erradas indicam 

a preocupante confusão entre o papel da ciência jurídica e sua prática, especialmente 

quando o Supremo Tribunal Federal usa a "teoria" para explicar a realidade 

constitucional estrangeira para justificar decisões que parecem ultrapassar sua 

autoridade constitucional. Fica claro que, no momento, não oferecemos sugestões de 

soluções para a adaptação constitucional necessária à inovação institucional 

decorrente da aceitação da decisão do Supremo Tribunal Federal. 

No entanto, as críticas apresentadas neste artigo por si só não têm o objetivo 

de condenar todo e qualquer julgamento, mas pretende expor as consequências 

dessas inovações na perspectiva de outros países, especialmente os problemas 

causados pela inovação. O caminho para a superação do caos prisional é árduo, 

exigindo respostas rápidas e estruturadas, além de rigor e responsabilidade, o que 

não se tem alcançado com as atuais políticas estruturais apresentadas pelo nosso 

ordenamento jurídico.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Além da tomada de decisão do paradigma com viés do liberalismo progressista, 

Brown v. Board of Education propôs uma nova ação jurisdicional constitucional, em 

vista da necessidade de implementar uma decisão para realizar os direitos básicos 

das minorias estigmatizadas no sul dos Estados Unidos, que foi implementada no sul 

dos Estados Unidos em 1955. Diante dessa situação inconstitucional persistente, a 

Suprema Corte norte-americana inovou ao emitir um novo despacho, agora 

estruturado, mudando assim a situação de coerção para cooperação. 

Quarenta anos depois, no contexto do novo governo constitucional latino-

americano, a Corte Colombiana têm uma violação sistemática da constituição a ser 

resolvida, no caso dos professores que propuseram diversas acciones de tutela, pois 

não estavam devidamente escritos no sistema de previdência social. Após alguns 

anos de experiência neste mecanismo em alguns casos, determinaram as regras para 

o sucesso da sentencia T-025, sancionada em 2004, na qual declarava o Estado de 

Coisas Inconstitucional no caso dos deslocados internos em razão da violência civil.  

Tal mecanismo jurídico surgiu no Brasil apenas sessenta anos depois, com a 

declaração do Estado de Coisas Inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 

acerca do sistema penitenciário brasileiro. Agora, qual é o final da história? A resposta 

depende da mudança de paradigma na atuação dos ministros do Supremo Tribunal 

Federal nas audiências públicas, em apoio ao constitucionalismo democrático que 

reconheça no povo um sujeito constitucional.  

É cristalino que, no momento, não oferecemos sugestões de soluções para a 

adaptação constitucional necessária às inovações institucionais decorrentes da 

aceitação das decisões do Supremo Tribunal Federal, mas o caminhos pra a 

superação de tais problemas estabelecidos pelo sistema prisional brasileiro, não é 

tarefa fácil e demanda que o ordenamento jurídico ofereça respostas rápidas e 

estruturais.  

 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

 
 
REFERÊNCIAS 
 

ALVES, A. C. F. A. E. A. K. D. S. AS TRAJETÓRIAS E LUTAS DO MOVIMENTO 

FEMINISTA NO BRASIL E O PROTAGONISMO SOCIAL DAS MULHERES. IV 

Seminário CETROS, Fortaleza, v. 4, n. 4, p. 1-9, mai./2013. Disponível em: 

http://www.uece.br/eventos/seminariocetros/anais/trabalhos_completos/69-17225-

08072013-161937.pdf. Acesso em: 30 jul. 2020. 

 

ANISTIA INTERNACIONAL INFORME 2016/17. Anistia Internacional - Informe 

2016/17. Disponível em: https://anistia.org.br/wp-

content/uploads/2017/02/AIR2017_ONLINE-v.2-2.pdf. Acesso em: 21 jul. 2020. 

 

BROOCKE, K. K. E. B. M. S. V. D. A ADPF 437 e o Estado de Coisas 

Inconstitucional: ativismo dialógico e a democratização do controle de 

constitucionalidade no Brasil. Direito, Estado e Sociedade, Curitiba, v. 1, n. 53, p. 

147-181, jul./2018. Disponível em: http://direitoestadosociedade.jur.puc-

rio.br/media/art%206%20direito%2053.pdf. Acesso em: 15 mai. 2020. 

 

CAMPOS, C. A. D. A. Estado de Coisas Inconstitucional. 2. ed. São Paulo: 

Editora Jus PodiVM, 2019. p. 1-295. 

 

CARMO, N. A. D. O MOVIMENTO NEGRO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE COTAS RACIAIS. VI SEMINÁRIO CETROS, 

Fortaleza, v. 6, n. 6, p. 1-11, ago./2018. Disponível em: 

http://www.uece.br/eventos/seminariocetros/anais/trabalhos_completos/425-41963-

14072018-100556.pdf. Acesso em: 28 jul. 2020. 

 

DOMINGUES, Petrônio. Movimento negro brasileiro: alguns apontamentos 

históricos. Tempo, Niterói, v.12, n.23, 03/2007. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

77042007000200007&lng=pt&tlng=pt. Acesso em 8 ago. 2020.  

 

EXAME. IBGE: População negra é principal vítima de homicídio no Brasil. 

Disponível em: https://exame.com/brasil/ibge-populacao-negra-e-principal-vitima-de-

homicidio-no-brasil/ . Acesso em: 17 jul. 2020. 

 

GONZALEZ, E. T. Q. Movimentos Sociais e direitos fundamentais coletivos e difusos 

no Brasil. Revista UNIMEP, Piracicaba, v. 10, n. 19, p. 1-13, jul./2010. Disponível 

em: https://www.metodista.br/revistas/revistas-

unimep/index.php/cd/article/view/185/391. Acesso em: 28 jul. 2020. 

 

GARAVITO, César Rodríguez; FRANCO, Diana Rodríguez. Cortes y cambio social – 

como la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado em Colombia. 

Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia e Sociedad, Dejusticia, 2010. 

 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-77042007000200007&lng=pt&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-77042007000200007&lng=pt&tlng=pt


26 
 

 
 

JUS.COM.BR. O caso Brown versus Board of Education of Topeka e o fim da 

segregação racial na educação pública americana. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/69957/o-caso-brown-versus-board-of-education-of-topeka-

e-o-fim-da-segregacao-racial-na-educacao-publica-americana. Acesso em: 8 jun. 

2020. 

 

MAGALHÃES, Breno Baía. O Estado de Coisas Inconstitucional na ADPF 347 e a 

sedução do direito: o impacto da medida cautelar e a resposta dos poderes políticos. 

Revista Direito GV, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 1-37, fev./2019. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/80272/76708. 

Acesso em: 7 abr. 2020. 

 

SENADO FEDERAL. RESOLUÇÃO Nº 93, DE 1970. Disponível em: 

https://legis.senado.leg.br/norma/563958/publicacao/16433779. Acesso em: 21 jul. 

2020. 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 347 DISTRITO FEDERAL. 

Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665. 

Acesso em: 7 abr. 2020. 

 

TESES USP. Novas modalidades de família na pós- modernidade - teses USP. 

Disponível em: https://www.google.com.br/url?sa=t. Acesso em: 26 nov. 2017. 
 

 

 

 


