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RESUMO 
O objetivo do presente artigo é discutir de forma crítica as possibilidades de 
aplicação da teoria do Estado de Coisas Inconstitucional à realidade brasileira sob a 
ótica do ativismo judicial e através da análise do caso concreto ilustrado por meio da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 347/DF proposta pelo 
Partido Socialismo e Liberdade em maio de 2015 perante o Supremo Tribunal 
Federal. Para tanto, se faz necessário analisar o conceito, os usos e os efeitos da 
declaração de uma inconstitucionalidade por omissão. Além disso, este artigo estuda 
as premissas e a origem do Estado de Coisas Inconstitucional na Colômbia e seus 
desdobramentos no Direito Comparado para que, por fim, seja feita uma crítica à sua 
utilização no Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: estado de coisas inconstitucional; ativismo judicial; 
inconstitucionalidade por omissão; direito comparado; ADPF 347/DF. 
 

 

ABSTRACT 

This article’s goal is to critically discuss the possibility of applying the 
“unconstitutional state of affairs” theory to the Brazilian reality, from judicial activism’s 
perspective and through the analyses of a concret case, the claim of non-compliance 
with a fundamental precept n.º 347/DF proposed by the Socialismo e Liberdade Party 
in May 2015 to the Brazilian Supreme Court. To do so, it is necessary to analyze the 
concept, the uses and the effects of the declaration of unconstitutionality by 
omission. Furthermore, this article studies the Colombian “unconstitutional state of 
affairs” premises, origin and developments in comparative law in order to reflect 
critically upon its use in Brazil. 
 
KEY-WORDS: unconstitutional state of affairs; judicial activism; unconstitutionality by 
omission; comparative law; ADPF 347/DF. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muito se tem discutido nos últimos anos acerca da atuação das cortes 

constitucionais em todo o mundo. Este quadro se reflete na América Latina 

especialmente após o seu período de redemocratização, uma vez que, com a 

promulgação de novas constituições em cada um dos países, restou evidenciada 

não só a preocupação com a previsão e efetividade de direitos fundamentais, mas 

também com o equilíbrio entre os três poderes e as várias maneiras de fiscalização 

que um possui sobre o outro, a fim de que sejam sempre respeitadas as normas 

constitucionais, acima de quaisquer outras leis ou procedimentos administrativos. 

No Brasil um mecanismo que exemplifica bem essa ideia é o controle de 

constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Através deste controle 

o STF realiza o juízo de adequação das normas infraconstitucionais, avaliando se 

estas encontram seu fundamento de validade na Constituição Federal, como previu 

Hans Kelsen. 

Uma das formas de exercer esse controle é feita por meio da declaração de 

inconstitucionalidade por omissão, que ocorre quando o poder legislativo ou o órgão 

administrativo, dentro de intervalo de tempo razoável, deixa de adotar as 

providências a que estava obrigado constitucionalmente. Estas obrigações estão 

previstas na Constituição nas normas classificadas como de eficácia limitada ou 

reduzida e são, na visão de boa parte da doutrina, as únicas normas sujeitas ao 

controle de constitucionalidade por omissão. 

Contudo, surgiu recentemente na Corte Constitucional da Colômbia uma 

outra interpretação: o entendimento de que é possível, através de aplicação material 

da teoria da inconstitucionalidade por omissão, verificar omissão estatal quando são 

desrespeitadas normas constitucionais através da constatação de falhas estruturais 

ou ausência de tutela de direitos fundamentais. Isto ocorre quando o texto previsto 

na Constituição passa a ser meramente formal, não possuindo eficácia no plano da 

realidade. A este quadro de violação massiva de direitos humanos e garantias 

fundamentais, a corte colombiana deu o nome de “estado de coisas inconstitucional” 

(ECI). 
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As principais consequências do reconhecimento do estado de coisas 

inconstitucional são, além da cientificação do poder competente, o estabelecimento 

por parte do judiciário de políticas e ações públicas para o combate do quadro, bem 

como a designação de prazos para que tais políticas sejam postas em prática, além 

de consulta popular e fiscalização regular das medidas. 

Após o seu surgimento na Corte Constitucional da Colômbia, o Estado de 

Coisas Inconstitucional já foi reconhecido em outros países como Peru, e atualmente 

encontra-se em discussão no Brasil. Em maio de 2015 foi protocolado pelo Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL) perante o Supremo Tribunal Federal a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 347/DF, requerendo o 

reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário 

brasileiro. 

Ocorre que tal ação, além de colocar em discussão a aplicabilidade desta 

nova teoria à realidade brasileira, colocou em pauta outros pontos extremamente 

importantes, como os limites do ativismo judicial e a relevância do equilíbrio entre os 

poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

Conforme será demonstrado ao longo do presente, se faz necessário ainda 

elencar as diferenças existentes entre supremacia e ativismo judicial. Este diz 

respeito à uma atuação das cortes e tribunais voltada para garantir os direitos 

fundamentais de maneira dialógica, sem que a sua palavra sobre a Constituição seja 

considerada única. 

Ao contrário do que muitos alegam, a interferência do Poder Judiciário nos 

quadros em que há violação massiva de garantias fundamentais pode ser essencial 

para a sua reversão, desde que feita a partir de sentenças estruturais, através de 

consultas populares e mantendo um diálogo institucional com os Poderes Legislativo 

e Executivo. Nos casos concretos julgados em outros países, não se observou 

nenhum prejuízo ao equilíbrio dos três poderes e à democracia quando observados 

os pressupostos necessários à declaração do ECI. 

O principal objetivo deste artigo é, portanto, tecer uma análise crítica sobre a 

possibilidade de aplicação do estado de coisas inconstitucional no Brasil, 



 
 

4 
 

especialmente à luz do julgamento da ADPF 347 e sob a ótica dos limites do 

ativismo judicial. 

 

1. INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS NA 

DECLARAÇÃO DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. 

 

Todas as normas do ordenamento jurídico brasileiro devem estar de acordo 

com o que determina a Constituição Federal, uma vez que esta é hierarquicamente 

superior a todas as outras, portanto, pode-se dizer que as leis encontram seu 

fundamento de validade na Constituição. Nas palavras do Ministro Luís Roberto 

Barroso: 

 

A primeira característica distintiva das normas constitucionais é a sua 
posição no sistema: desfrutam elas de superioridade jurídica em relação a 
todas as demais normas. A supremacia constitucional é o postulado sobre o 
qual se assenta todo o constitucionalismo contemporâneo. Dele decorre que 
nenhuma lei, nenhum ato normativo, a rigor, nenhum ato jurídico, pode 
subsistir validamente se for incompatível com a Constituição. É para 
assegurar essa supremacia que se criou o controle de constitucionalidade 
das leis [...]. Também a interpretação conforme a Constituição, que 
subordina o sentido das normas infraconstitucionais aos princípios e regras 
constitucionais, presta reverência à supremacia. A norma constitucional, 
portanto, é o parâmetro de validade e o vetor interpretativo de todas as 
normas do sistema jurídico.

1
 

 

Por isto, muitas vezes se faz necessário analisar a validade dessas normas 

frente às normas constitucionais, análise esta feita através do controle de 

constitucionalidade, que nada mais é do que o juízo de adequação entre as normas 

infraconstitucionais e a Constituição. 

Quando, através do controle de constitucionalidade, é verificado qualquer 

tipo de vício decorrente de um inconformismo ou incompatibilidade entre a norma 

legal e a norma constitucional, declara-se a inconstitucionalidade da referida norma. 

Dentre os tipos possíveis de inconstitucionalidade, para o presente estudo destaca-

se a inconstitucionalidade por omissão, que, segundo Canotilho, ocorre quando o 

                                                           
1
 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 4ª ed, São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 221. 
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legislador deixa de “fazer aquilo a que, de forma concreta e explícita, estava 

constitucionalmente obrigado”2. 

A inconstitucionalidade surge quando houver uma subversão da vontade do 

povo (quando a vontade do legislador prevalece sobre a vontade do povo, definida 

no texto constitucional) em lapso de tempo razoável entre a publicação da norma 

constitucional de eficácia limitada e a ausência de lei que a regulamente. Tendo esta 

preocupação em vista, o constituinte de 1988 criou duas formas de combate a tal 

vício constitucional: a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado 

de injunção. 

A primeira é uma ação de controle de constitucionalidade abstrato prevista 

no artigo 103, §2º da Constituição Federal que objetiva a tutela da ordem jurídica 

como um todo e produz efeito erga omnes (para todos), podendo ser até mesmo 

vinculante. O segundo é um remédio constitucional concreto previsto no artigo 5º, 

LXXI da Constituição Federal que tutela direito subjetivo constitucional e produz, na 

grande maioria dos casos, efeito inter partes (entre as partes). 

Segundo José Afonso da Silva, pode-se classificar as normas constitucionais 

de maneira tripartida, dividindo-as em (i) normas constitucionais de eficácia plena, as 

quais não precisam da atuação do legislador ordinário para fazer efeito, e o 

legislador também não pode restringir o seu alcance, como por exemplo o artigo 1º, 

III da Carta Magna, que versa sobre o princípio da dignidade da pessoa humana; (ii) 

normas constitucionais de eficácia contida, que possuem aplicação imediata, mas 

pode haver lei restringindo o seu alcance, como por exemplo o artigo 5º, XIII da 

Constituição Federal, que discorre sobre o livre exercício de qualquer trabalho, ofício 

ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer; e, por fim, (iii) normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida, 

que precisam da atuação do legislador ordinário para produzir o efeito a que se 

destina, como por exemplo o artigo 37, VII da Constituição, que defende o direito de 

greve desde que exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 

As normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida, de acordo com 

José Afonso da Silva 

                                                           
2
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª Ed. 

Coimbra: Editora Almedina, p. 1003-1004. 
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[...] são todas as que não produzem, com a simples entrada em vigor, todos 
os seus efeitos essenciais, porque o legislador constituinte, por qualquer 
motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso 
bastante, deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro órgão do 
Estado.

3
 

 

Portanto, são estas as normas que podem ser objeto da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e do mandado de injunção e, por isto, essenciais 

para a construção da teoria do estado de coisas inconstitucional. Ocorre que a 

doutrina brasileira vinculou a ideia de omissão apenas às normas constitucionais de 

eficácia limitada, sem considerações de ordem material. 

O constituinte de 1988 demonstrou clara preocupação com uma possível 

inércia dos poderes Legislativo e Executivo, o que fica evidenciado através dos 

artigos que preveem tanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (artigo 

103, §2º CF) quanto o mandado de injunção (artigo 5º, LXXI CF).  

Essa preocupação se reflete no Poder Judiciário através dos julgamentos 

dessas ações, contudo, o Supremo Tribunal Federal ainda entende, em uma 

interpretação literal do artigo 103, §2º, que sua atuação se restringe a dar ciência ao 

Poder competente para a adoção das providências necessárias ou, em se tratando 

de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias, conforme se depreende do 

julgado ora transcrito: 

 

[...] A procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, 
importando em reconhecimento judicial do estado de inércia do Poder 
Público, confere ao Supremo Tribunal Federal, unicamente, o poder de 
cientificar o legislador inadimplente, para que este adote as medidas 
necessárias à concretização do texto constitucional. 
Não assiste ao Supremo Tribunal Federal, contudo, em face dos próprios 
limites fixados pela Carta Política em tema de inconstitucionalidade por 
omissão (CF, art. 103, §2º), a prerrogativa de expedir provimentos 
normativos com o objetivo de suprir a inatividade do órgão legislativo 
inadimplente.

4
 

 

Contudo, a teoria do estado de coisas inconstitucional foi construída 

baseada na ideia de que as omissões inconstitucionais não são necessariamente 

apenas aquelas relacionadas às normas constitucionais de eficácia limitada, 

                                                           
3
 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros, 

2000, p. 82 e 83. 
4
 STF – Pleno. ADI 1.439/DF. Relator Min. Celso de Mello, DJ 30/05/2003. 
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passíveis de ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de 

injunção, e sim todas as outras que, apesar de não precisarem de leis ordinárias que 

as regulem, não possuem eficácia social ou fática. 

Assim, seria possível verificar omissão inconstitucional material quando é 

identificada uma incompatibilidade entre o texto constitucional e as políticas públicas 

adotadas para efetivar os direitos garantidos na norma. A partir do momento em que 

essa omissão passa a gerar um quadro de violação massiva de direitos humanos e 

garantias fundamentais, está configurado o estado de coisas inconstitucional. 

 

2. O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. 

 

Conforme já exposto, o estado de coisas inconstitucional foi um termo criado 

pela Corte Constitucional da Colômbia e utilizado pela primeira vez em 1998 através 

das Sentencias T-068, T-153, SU-250 e T-590, em processos que envolveram 

direitos previdenciários e direitos de saúde de professores municipais. De acordo 

com o conceito cunhado pela própria Corte, 

 

[...] la figura del Estado de Cosas Inconstitucional, es aquella mediante la 
cual esta Corte, como otros Tribunales en el mundo, ha constatado que en 
algunas situaciones particulares el texto constitucional carece de efectividad 
en el plano de la realidad, tornándose meramente formal. Se ha decretado 
al verificar el desconocimiento de la Constitución en algunas prácticas 
cotidianas en las que interviene la Administración, y en las que las 
autoridades públicas, aún al actuar en el marco de sus competencias 
legales, tejen su actividad al margen de los derechos humanos y de sus 
obligaciones constitucionales, en relación con su respeto y garantía. 

 

A partir da definição ora transcrita percebe-se claramente o posicionamento 

da Corte Colombiana e seu entendimento acerca da inconstitucionalidade por 

omissão. De acordo com esse raciocínio, a inconstitucionalidade por omissão não 

deriva apenas da inércia do poder legislativo para regulamentar as normas 

constitucionais de eficácia limitada, podendo ser originada também por ausência de 

políticas públicas ou quaisquer outras ações do poder público que configurem falhas 

estruturais e impeçam que sejam asseguradas as garantias fundamentais e os 

direitos humanos na realidade social. 
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A partir do momento em que se verifica um quadro de violação massiva de 

direitos fundamentais, o juiz constitucional se sente na obrigação de ter uma 

participação mais ativa para garantir esses direitos, analisando o caso concreto e 

estabelecendo decisões que poderão interferir diretamente nas políticas públicas, na 

alocação de recursos financeiros e no estabelecimento de prazos para que a 

decisão seja cumprida em espaço de tempo razoável. Nas palavras do professor de 

Direito Constitucional José Libardo Ariza, da Universidad de los Andes na Colômbia: 

 

A doutrina do [estado de coisas inconstitucional] defende a intervenção 
estrutural da Corte Constitucional naqueles casos em que detecta uma 
violação massiva e sistemática de direitos. Tal situação é entendida como 
tendo sido gerada por deficiências dos arranjos institucionais do Estado. 
Aplicando essa doutrina, quando a Corte detecta um “bloqueio institucional” 
que gere uma violação de direitos dessa magnitude, ela declara a existência 
de uma realidade inconstitucional, sendo a principal consequência que a 
Corte passa a cumprir funções de criar políticas públicas, alocar recursos, e 
implementar direitos sociais e econômicos que seriam de competência do 
poder legislativo em um modelo convencional de separação de poderes.

5
 

 

Essa decisão evidencia a postura ativista da Corte colombiana (e refletida 

em várias outras cortes no mundo), que está sempre voltada às questões sociais, 

objetivando reduzir as desigualdades e concedendo um olhar mais atento aos 

marginalizados socialmente, que muitas vezes são excluídos das políticas públicas 

promovidas pelo Poder Executivo. 

Para justificar esse posicionamento a corte colombina adota como 

fundamento filosófico os princípios do Estado social de direito, especialmente a 

filosofia política liberal-igualitária. Como esclarece Carlos Alexandre de Azevedo 

Campos, “para a Corte, no Estado social do século XXI, os direitos fundamentais 

deixaram de ser limites externos e passaram a ser condição de legitimidade da 

atuação do Poder Público”. 6 

Assim, a Corte defende uma posição na linha estabelecida pela corrente 

teórica conhecida atualmente como neoconstitucionalismo. Essa corrente é 

caracterizada por defender a superioridade da Constituição em detrimento da 

                                                           
5
 ARIZA, Libardo José. The Economic and Social Rights of Prisoners and Constitucional Court 

Intervention in the Penitentiary System in Colombia. In: MALDONADO, Daniel Bonilha. 
Constitutionalism of the Global South. The Activist Tribunals of India, South Africa and Colombia. New 
York: Cambridge University Press, 2013, p. 129. 
6
 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. 1ª ed., 2ª tir. Salvador: 

Juspodium, 2016, p.158. 
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anterior supremacia do Parlamento, garantindo à Carta Magna tal força normativa, 

que faz com que todos os outros poderes estejam a ela subordinados. O 

neoconstitucionalismo cria uma nova prática jurídica, caracterizada pela 

preocupação com a concretização e autoaplicação de direitos fundamentais e 

consolidação de valores morais e políticos, que resultam na materialização do texto 

normativo.7 

Para os defensores do estado de coisas inconstitucional, qualquer instituição 

pode ser defensora dos direitos sociais e econômicos, e consequente garantidora de 

direitos fundamentais. Existe o consenso de que quem possui o papel principal é o 

Poder Executivo, entretanto, diante da sua reiterada inércia durante espaço razoável 

de tempo, argumenta-se ser possível a intervenção do Poder Judiciário, com o fim 

precípuo de assegurar a efetividade desses direitos. Nas palavras de Carlos 

Alexandre de Azevedo Campos: 

 

[...] Direitos não são tornados efetivos, segundo a Corte, em razão da falta 
de medidas legislativas regulamentares, ou da ineficiência administrativa, ou 
da precária estrutura ou dinâmica defeituosa das instituições, ou de tudo 
isso junto. Em síntese, pode-se dizer que a declaração do ECI é uma 
censura contra o ciclo das políticas públicas correspondentes: suas fases de 
formulação, implementação e avaliação. A Corte interfere nas políticas 
públicas, cuidando da dimensão objetiva dos direitos, o que representa 
solucionar o estado de inconstitucionalidades em favor de todos, 
igualmente.

8
 

 

As decisões proferidas pela Corte colombiana foram marcadas por alguns 

ciclos, que foram se desenvolvendo conforme a evolução da própria jurisprudência. 

Por ter sido um tema completamente novo no Direito mundial, não havia parâmetros 

na doutrina e na jurisprudência, tanto na própria Colômbia, quanto no Direito 

comparado. Por esse motivo, a Corte teve a oportunidade, ao longo do julgamento 

de vários casos, de aprimorar suas decisões e melhorar suas técnicas para que as 

mesmas alcançassem os efeitos desejados. 

 

                                                           
7
 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2013, p.53. 
TRINDADE, André Karam. Crítica à imprecisão da expressão neoconstitucionalismo. Revista 
Consultor Jurídico, 2013. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2013-jan-19/diario-classe-critica-
imprecisao-expressao-neoconstitucionalismo>. Acesso em 11/11/2017. 
8
 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. 1ª ed., 2ª tir. Salvador: 

Juspodium, 2016, p.163. 
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Além dos mencionados ciclos e a partir da evolução jurisprudencial, a Corte 

elencou seis pressupostos essenciais para que seja reconhecido o estado de coisas 

inconstitucional. O primeiro deles é a violação massiva e generalizada de vários 

direitos constitucionais que afeta a um número significativo de pessoas.9 O segundo 

é a prolongada omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para 

garantir o direito.10 O terceiro é a adoção de práticas inconstitucionais na realidade 

social.11 O quarto é a ausência de medidas administrativas ou legislativas 

necessárias parta evitar a violação dos direitos.12  

O quinto é a existência de um problema para cuja solução compreende a 

intervenção de várias entidades, requerendo a adoção de um conjunto completo e 

coordenado de ações que exige um nível de recursos e de esforços muito grande.13 

O sexto e último pressuposto prevê que, se todas as pessoas que são afetadas por 

aquele mesmo problema resolverem se socorrer do judiciário para que seus direitos 

sejam garantidos, o judiciário ficaria completamente saturado de ações muito 

parecidas.14 

A rigidez na observação desses pressupostos é premissa fundamental para 

que seja objetivamente reconhecido o estado de coisas inconstitucional apenas em 

casos específicos, evitando excessos e tornando o seu processo de identificação 

claro e determinado. Apoiado nessas ideias, Carlos Alexandre de Azevedo Campos 

atingiu a seguinte definição do ECI: 

 

[...] 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.

15
 

 

                                                           
9
 De acordo com a Sentencia SU.559 de 1997. MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. 

10
 De acordo com a Sentencia T-153 de 1998. MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. 

11
 De acordo com a Sentencia T-068 de 1998. MP: Alejandro Martínez Caballero. 

12
 De acordo com a Sentencia T-1695 de 2000. MP: Marta Victoria Sáchica Méndez. 

13
 De acordo com a Sentencia T-068 de 1998. MP: Alejandro Martínez Caballero. 

14
 De acordo com a Sentencia T T-068 de 1998. MP: Alejandro Martínez Caballero. 

15
 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. 1ª ed., 2ª tir. Salvador: 

Juspodium, 2016, p.187. 
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O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional possui inúmeras 

particularidades, sendo uma delas a elaboração da sentença. A Corte colombiana 

utiliza sentenças estruturais nos julgamentos relacionados a essa matéria, baseada 

nos conceitos de common law (direito comum) e public law litigation (ações de direito 

público) importados dos Estados Unidos. O professor Abram Chayes defende, nessa 

teoria, que cortes não devem ser acionadas para julgar casos particulares ou 

individuais, e sim casos em que uma quantidade significativa de pessoas é atingida, 

elaborando decisões que irão ter um impacto social considerável, no âmbito do 

direito público em detrimento do direito privado.16 

Deve-se ainda destacar os efeitos causados pela decisão que declara o 

estado de coisas inconstitucional, que vão muito além dos efeitos diretos e 

instrumentais. Por óbvio, as decisões surtirão efeitos nos casos concretos, contudo, 

a doutrina defende que estes vão além, pois causam transformações simbólicas 

sociais, uma vez que modificam a atenção da população sobre o tema, podendo ser 

assim classificados em dois tipos: os efeitos diretos, que afetam os atores envolvidos 

diretamente na ação; e os efeitos indiretos, que afetam a sociedade em geral, 

chamando sua atenção a um tema que possui relevância. A partir desse ponto de 

vista defende-se que 

 

[...] mais além de seus efeitos instrumentais diretos (isto é, o cumprimento 
efetivo de suas ordens), é possível que ela tenha gerado efeitos indiretos ou 
simbólicos igualmente importantes. Por exemplo, pode haver contribuído 
para mudar a percepção pública sobre a urgência e gravidade do 
deslocamento na Colômbia, ou pode haver legitimado as denúncias e 
reforçado o poder de negociação das ONG de direitos humanos e as 
entidades internacionais que vinham pressionando o governo colombiano 
para fazer mais pela população deslocada.

17
 

                                                           
16

 CHAYES, Abram. The Role of the Judge in Public Law Litigation. Harvard Law Review Vol. 89 (7), 
1976, p. 1.281-1.316. 
17

 RODRÍGUEZ GARAVITO, César; RODRÍGUEZ FRANCO, Diana. Cortes y Cambio Social. Cómo la 
Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado em Colombia. 1ª ed. Bogotá: Colección 
Dejusticia, 2010, p. 22-23. 
Ao discorrer sobre as sentenças estruturais, os autores comentam sobre o caso da população 
deslocada de modo forçado na Colômbia em razão de guerrilhas e violência generalizada que atingiu 
várias regiões do país, julgado em 2004, em que foi reconhecido o estado de coisas inconstitucional 
através da Sentencia T-025, conforme trecho: “Varios elementos confirman la existencia de un estado 
de cosas inconstitucional respecto de la situación de la población internamente desplazada. En primer 
lugar, la gravedad de la situación de vulneración de derechos que enfrenta la población desplazada 
fue expresamente reconocida por el mismo legislador al definir la condición de desplazado, y resaltar 
la violación masiva de múltiples derechos. En segundo lugar, otro elemento que confirma la existencia 
de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, es el elevado volumen 
de acciones de tutela presentadas por los desplazados para obtener las distintas ayudas y el 
incremento de las mismas. En tercer lugar, los procesos acumulados en la presente acción de tutela, 
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A doutrina defende que, após a sentença estrutural, deve ser iniciada a fase 

de monitoramento, o que é considerado por muitos um ganho democrático. Isto 

porque é iniciada uma fase aberta, em que a população é consultada e possui 

participação ativa na fiscalização das medidas e levantando sugestões de melhoria 

das mesmas. Assim, a Corte possui a opção de modificar suas ordens caso se faça 

necessário, reduzindo-as, ampliando-as, ou simplesmente excluindo-as ou as 

substituindo. 

Alguns exemplos de mecanismos utilizados no monitoramento das 

sentenças estruturais são: criação de comissões, consultas públicas, determinação 

de elaboração de relatórios sobre o andamento das práticas determinadas e auxílio 

de profissionais. A utilização desses mecanismos seria importante não só para 

concretização das medidas, mas também para que seja reconhecido o momento em 

que o estado de coisas inconstitucional é superado e, portanto, cessarão as medidas 

adotadas. Como destacou Carlos Alexandre de Azevedo Campos, 

 

[...] “uma decisão da corte de supervisionar a implementação de suas 
ordens não implica, necessariamente, interferência excessiva com os 
trabalhos dos outros poderes de governo, mas serve a promover o 
cumprimento do que eles são constitucionalmente determinados a fazer”. 
Tanto do ponto de vista democrático-deliberativo, como sob o ângulo 
pragmático, o monitoramento da fase de implementação das medidas 
estruturais tem apenas a contribuir.

18
 

 

A necessidade de determinar o momento de superação do ECI pode ser 

considerada uma das fases mais importantes de todo o processo, uma vez que 

revela a conquista do objetivo inicial. Não se pode admitir que o estado de coisas 

                                                                                                                                                                                     
confirma ese estado de cosas inconstitucional y señalan que la vulneración de los derechos afecta a 
buena parte de la población desplazada, en múltiples lugares del territorio nacional y que las 
autoridades han omitido adoptar los correctivos requeridos. En cuarto lugar, la continuación de la 
vulneración de tales derechos no es imputable a una única entidad. En quinto lugar, la vulneración de 
los derechos de los desplazados reposa en factores estructurales enunciados en el apartado 6 de 
esta providencia dentro de los cuales se destaca la falta de correspondencia entre lo que dicen las 
normas y los medios para cumplirlas, aspecto que adquiere una especial dimensión cuando se mira la 
insuficiencia de recursos dada la evolución del problema de desplazamiento y se aprecia la magnitud 
del problema frente a la capacidad institucional para responder oportuna y eficazmente a él. En 
conclusión, la Corte declarará formalmente la existencia de un estado de cosas inconstitucional 
relativo a las condiciones de vida de la población internamente desplazada. Por ello, tanto las 
autoridades nacionales como las territoriales, dentro de la órbita de sus competencias, habrán de 
adoptar los correctivos que permitan superar tal estado de cosas.” 
18

 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. 1ª ed., 2ª tir. Salvador: 
Juspodium, 2016, p. 209. 
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inconstitucional se torne uma realidade permanente, muito menos que a Corte se 

transforme em um órgão de fiscalização constante de concretização das medidas 

por ela determinadas. Para tanto, foram estabelecidos critérios de superação do ECI, 

que devem ser os mesmos que foram utilizados para a declaração de sua existência. 

 

3. O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL NO DIREITO COMPARADO. 

 

Conforme já exposto, o estado de coisas inconstitucional foi criado pela 

Corte Constitucional da Colômbia, contudo, técnicas decisórias alternativas 

semelhantes foram utilizadas em alguns outros países como Estados Unidos e Índia, 

com o objetivo de equacionar a grave afronta aos direitos fundamentais.19 

Nos Estados Unidos, por exemplo, os juízes têm utilizado as structural 

injunctions (remédios transformativos, que buscam reformas estruturais), que 

possuem três características principais: além de declarar a violação massiva de 

direitos fundamentais, a Corte elabora ordens gerais às autoridades públicas com o 

objetivo de reverter esse quadro de violação; fixa prazos para o seu cumprimento e 

dispõe de atos fiscalizadores, para assegurar a sua efetividade. Essas três 

características são comuns também ao estado de coisas inconstitucional adotado 

pela Colômbia.  

Na América Latina esta técnica já foi importada para o Peru e chegou em 

2015 ao Brasil, através da arguição de descumprimento de preceito fundamental 

347/DF, sobre o sistema penitenciário brasileiro, proposta no Supremo Tribunal 

Federal (STF) pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). 

Mantendo o enfoque na América Latina, é correto afirmar que houve 

julgamentos bem sucedidos, como alguns verificados na Colômbia, e houve também 

situações em que o instituto foi mal empregado, como alguns casos julgados no 

Peru. O primeiro caso julgado pelo Tribunal Constitucional do Peru data de 2004, e 

diz respeito à negação de fornecimento de documentos produzidos pela Comissão 

Permanente de Avaliação e Ratificação do Conselho Nacional de Magistratura. O 

Tribunal entendeu que, após reiteradas negativas, o direito à informação possuía 
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Reformed America’s Prisons. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 40-41. 
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uma dimensão tanto individual quanto coletiva, assim, a decisão daquele caso 

específico poderia servir a outros semelhantes, estando configurado quadro em que 

se fez necessária a declaração do ECI. Conforme trecho da sentença: 

 

En el caso, si bien el CNM realizó un acto concreto de violación del derecho 
constitucional de la recurrente, éste se sustentó en una interpretación 
constitucionalmente incorrecta de una disposición legal que forma parte de 
la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. De ahí que, sin 
perjuicio de los alcances particulares del acto analizado en el presente caso, 
a fin de evitar que, fundamentándose en igual criterio interpretativo, puedan 
violarse derechos constitucionales de otras personas, el Tribunal 
Constitucional declara que el estado de cosas que originó el hábeas data es 
incompatible con la Constitución.

20
 

 

A segunda vez em que o Tribunal peruano declarou o ECI pôde ser 

verificada em 2005 através do Expediente nº 3149-2004-AC/TC, quando o mesmo 

entendeu que alguns direitos individuais de professores foram reiteradamente 

violados pelo Ministério da Economia e Finanças da Educação, utilizando a mesma 

justificativa anterior, de que tal decisão, apesar de tratar de direitos individuais, 

poderia ter impacto coletivo, uma vez que os efeitos da decisão poderiam ser 

ampliados. Outros casos já foram julgados de forma semelhante nos anos seguintes. 

Entretanto, no Expediente nº 03426-2008/PHC/TC, julgado em 2010, foi 

declarado o estado de coisas inconstitucional relativo à precária assistência para 

tratamento e reabilitação de saúde mental de algumas pessoas sob a custódia penal 

do Estado, em que foi reconhecida a violação massiva de garantias fundamentais, 

bem como ausência de políticas públicas voltadas a reverter esse quadro. 

Com exceção deste último caso, é correto afirmar que, ante a não 

observância dos pressupostos necessários estabelecidos para configuração do ECI, 

o instituto foi utilizado de forma discricionária, em casos específicos de julgamento 

de direitos precipuamente individuais, o que foi visto por muitos como a abertura de 

precedente temerário, o qual permite utilizar o ECI de forma muito mais abrangente 

à que foi de fato designada, prejudicando sua efetividade nos casos em que há real 

necessidade de intervenção judicial. 

 

                                                           
20
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4. A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 347 

SOBRE O SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO E A APLICAÇÃO DO 

ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL À REALIDADE DO BRASIL. 

 

O estado de coisas inconstitucional foi trazido ao Brasil pela arguição de 

descumprimento de preceito fundamental 347/DF, proposta perante o Supremo 

Tribunal Federal em 2015, visando declarar o reconhecimento do ECI do sistema 

penitenciário brasileiro, para que sejam adotadas providências pelo Poder Judiciário 

com o objetivo de sanar as lesões sofridas pela violação massiva de direitos 

fundamentais e causadas pela inércia dos poderes públicos da União, dos Estados e 

do Distrito Federal em relação ao sistema prisional brasileiro. 

A petição inicial, baseada em representação feita pela Clínica de Direitos 

Fundamentais da Faculdade de Direito da UERJ, foi instruída com documentos e 

relata a realidade vivida pelos presos no sistema carcerário brasileiro, um quadro 

verdadeiramente dramático. Dentre inúmeras situações, a inicial destaca a 

superlotação, falta de saneamento básico e limpeza, proliferação de doenças, 

ausência de água potável e de produtos higiênicos, muita violência e ausência dos 

direitos fundamentais mais basilares. 

O estudo foi baseado notadamente no relatório elaborado pela Comissão de 

Inquérito Parlamentar do Sistema Carcerário, promovida pela Câmara dos 

Deputados nos anos de 2007 a 2009 que possuiu a finalidade de  

 

[...] investigar a realidade do Sistema Carcerário Brasileiro, com destaque 
para a superlotação dos presídios, custos sociais e econômicos desses 
estabelecimentos, a permanência de encarcerados que já cumpriram a 
pena, a violência dentro das instituições do sistema carcerário, corrupção, 
crime organizado e suas ramificações nos presídios e buscar soluções para 
o efetivo cumprimento da Lei de Execução Penal – LEP.

21
 

 

Em seu relatório final, a CPI destacou: “apesar da excelente legislação e da 

monumental estrutura do Estado Nacional, os presos no Brasil, em sua esmagadora 

maioria, recebem tratamento pior do que o concedido aos animais: como lixo 

humano”. Tal situação já foi reconhecida pela Corte Interamericana de Direitos 
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 Câmara dos Deputados. Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário, 
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Humanos, que em algumas ocasiões condenou o Estado brasileiro a cumprir 

medidas provisórias para reverter o quadro vivido por alguns presos no país e até 

mesmo em julgados do próprio STF. 

Conforme o voto vista proferido pelo ministro Luis Roberto Barroso no 

julgamento do Recurso Extraordinário 580.252/MS, que versou sobre possibilidade 

de pagamento de indenização a título de danos morais causados ao preso por 

superlotação e condições degradantes de encarceramento: 

 

[...] entendo que a jurisdição constitucional não pode desempenhar o papel 
de mero expectador. Ao contrário, o quadro crônico de omissão e descaso 
com a população carcerária exige que este Supremo Tribunal Federal 
assuma uma postura ativa na construção de soluções para a crise prisional, 
impulsionando o processo de superação do atual estado de 
inconstitucionalidade que envolve a política prisional no país. Sua 
intervenção estaria plenamente justificada na hipótese, porque se daria para 
proteger e promover os direitos fundamentais de uma minoria que, além de 
impopular e estigmatizada, não tem voto. Faltam, assim, incentivos para que 
as instâncias representativas promovam a melhoria das condições 
carcerárias.

22
 

 

Por tudo isso, a ADPF 347/DF, tendo identificado a caracterização de um 

quadro de violação massiva de direitos fundamentais, somado à completa inércia do 

poder público e diante de uma situação que possui tendências a se agravar mais e 

mais a cada dia, defendeu o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do 

sistema prisional brasileiro, para que sejam adotadas uma série de medidas a fim de 

que sejam promovidas melhorias das condições em que vivem os presos no Brasil. 

No mérito, a petição inicial busca demonstrar o abismo existente entre a 

norma e a realidade, abordando diversos aspectos. O principal deles pode ser 

considerado a superlotação, que é ocasionada por diversos motivos, tais como 

grande incidência de presos provisórios, ausência de investimento na criação de 

novas vagas, ausência de fiscalização de cumprimento das penas e demora nos 

julgamentos das ações penais. Estima-se que hoje o Brasil tenha uma população 

carcerária em torno de 600.000 (seiscentas mil) pessoas pois, de acordo com 

levantamento realizado pelo CNJ em 201423, o Brasil contava com 563.526 

                                                           
22

 STF – Voto vista do Min. Luis Roberto Barroso. Recurso Extraordinário 580.252/MS. Relator Min. 
Alexandre de Moraes, DJ 17/12/2014. 
23

 CNJ. Relatório “Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil”, publicado em junho de 2014. 
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(quinhentos e sessenta e três mil e quinhentos e vinte e seis) detentos alocados em 

presídios construídos para comportar 357.219 (trezentos e cinquenta e sete mil e 

duzentos e dezenove) presos. 

O problema é tão grave que a CPI instaurada pela Câmara dos Deputados 

em 2007 reconheceu, em seu relatório final, que a superlotação é “a mãe de todos 

os demais problemas do sistema carcerário”.24 Mesmo diante desse quadro, as 

iniciativas do Poder Público não foram suficientes para diminuir as violações de 

direitos sofridas pelos detentos, o que se verifica através da simples análise dos 

números que ilustram o sistema penitenciário: o crescimento da população 

carcerária está na ordem de 7% (sete por cento) ao ano. 

Um segundo problema grave enfrentado atualmente é a quantidade de 

presos provisórios no país. De acordo com o CNJ, de todos os presos hoje no Brasil, 

34% (trinta e quatro por cento) são presos provisórios.25 Levando em consideração 

que, de acordo com o Código Penal e a Lei de Execuções Penais, e tendo em vista 

ainda o princípio da presunção de inocência que determina que ninguém poderá ser 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, 

assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 5º, LVII, fica claro que a prisão 

provisória deve possuir caráter excepcional e ser utilizada apenas quando 

estritamente necessário, o que não se verifica no caso concreto. 

Além dos dois problemas principais mencionados, foram verificadas ainda 

violações no que concerne ao acesso à justiça garantido ao preso, conforme o artigo 

5º, XXXV da Constituição; à infraestrutura, organização e pessoal dos presídios; à 

assistência material ao preso, que consiste no fornecimento de alimentação, 

vestuário e instalações higiênicas – todos completamente precários; à assistência à 

saúde e à educação; e ao trabalho. Como se ao fosse suficiente, ainda se verifica 

utilização de tortura, sanções ilegais e uso de força, que colocam em risco a 

integridade física e moral do condenado. 

                                                           
24
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Tendo isto em vista, uma das soluções propostas na petição inicial é a 

melhor utilização do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, criado pela Lei 

Complementar n.º 79/1994, que regula um fundo destinado a arrecadar recursos 

para investir em melhorias no sistema penitenciário.26 Ademais, são propostas ainda 

outras medidas que o STF deveria impor aos Poderes Públicos, como por exemplo 

(i) elaboração e implementação de planos pela União e Estados, com monitoramento 

judicial, (ii) realização de mutirões de audiências de custódia, com o objetivo 

precípuo de diminuir a quantidade de presos provisórios, (iii) estabelecer uma regra 

aos juízes de obrigatoriedade de fundamentação das decisões que não aplicarem 

medidas cautelares diversas da prisão, para que a prisão provisória deixe de ser 

banalizada, (iv) consideração do estado de coisas inconstitucional na aplicação e 

execução da pena, tendo em vista o princípio da proporcionalidade e que ninguém 

pode ser obrigado a cumprir uma pena maior e mais custosa do que à que foi 

efetivamente condenado. 

Por fim, dentre os pedidos, o PSOL requer a concessão de medida cautelar 

determinando que (a) os juízes e tribunais motivem expressamente as razões que 

impossibilitam a aplicação de medidas cautelares, (b) os juízes e tribunais realizem 

audiências de custódia no prazo máximo de 90 (noventa) dias, (c) seja considerado 

o estado de coisas inconstitucional e o princípio da proporcionalidade na aplicação 

das penas, (d) sejam aplicadas penas alternativas sempre que for viável, (e) o juízo 

da execução penal tenha o poder de abrandar os requisitos temporais para a fruição 

de benefícios do preso quando necessário, (f) seja abatido o tempo de prisão a ser 

cumprido quando as condições de cumprimento da pena forem mais severas, (g) 

                                                           
26

 Conforme informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública no Brasil, a finalidade do 
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principalmente”. Disponível em <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/transparencia-
institucional/funpen-origem>. Acesso em 01/11/2017. 



 
 

19 
 

determine que o CNJ realize mutirões carcerários e (h) seja imposto o 

descontingenciamento das verbas do FUNPEN. 

No julgamento da medida cautelar, o plenário do Supremo Tribunal Federal, 

em 09/09/2015, proferiu a seguinte decisão: 

 

O Tribunal, apreciando os pedidos de medida cautelar formulados na inicial, 
por maioria e nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), deferiu 
a cautelar em relação à alínea “b”, para determinar aos juízes e tribunais 
que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até 
noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do 
preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, 
contados do momento da prisão, com a ressalva do voto da Ministra Rosa 
Weber, que acompanhava o Relator, mas com a observância dos prazos 
fixados pelo CNJ, vencidos, em menor extensão, os Ministros Teori 
Zavascki e Roberto Barroso, que delegavam ao CNJ a regulamentação 
sobre o prazo da realização das audiências de custódia; em relação à 
alínea “h”, por maioria e nos termos do voto do Relator, deferiu a cautelar 
para determinar à União que libere o saldo acumulado do Fundo 
Penitenciário Nacional para utilização com a finalidade para a qual foi 
criado, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos, vencidos, em 
menor extensão, os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa 
Weber, que fixavam prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da publicação 
desta decisão, para que a União procedesse à adequação para o 
cumprimento do que determinado. indeferiu as cautelares em relação às 
alíneas “a”, “c” e “d”, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux, Cármen Lúcia 
e o Presidente, que a deferiam; indeferiu em relação à alínea “e”, vencido, 
em menor extensão, o Ministro Gilmar Mendes; e, por unanimidade, 
indeferiu a cautelar em relação à alínea “f”; em relação à alínea “g”, por 
maioria e nos termos do voto do Relator, o Tribunal julgou prejudicada a 
cautelar, vencidos os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Gilmar 
Mendes e Celso de Mello, que a deferiam nos termos de seus votos. O 
Tribunal, por maioria, deferiu a proposta do Ministro Roberto Barroso, ora 
reajustada, de concessão de cautelar de ofício para que se determine à 
União e aos Estados, e especificamente ao Estado de São Paulo, que 
encaminhem ao Supremo Tribunal Federal informações sobre a situação 
prisional, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), que reajustou seu 
voto, e os Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Presidente. Ausente, 
justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.

27
 

 

De acordo com a decisão proferida, verifica-se que o STF deferiu o pedido 

de realização de audiências de custódia nos prazos fixados pelo Conselho Nacional 

de Justiça e determinação à União para promover o descontingenciamento das 

verbas do FUNPEN. 

Até o presente momento não houve ainda um posicionamento definitivo, 

contudo, tendo em vista a decisão concedendo alguns pedidos da medida cautelar, 
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bem como as manifestações em julgados anteriores do próprio Tribunal, pode-se 

dizer que a aplicação do estado de coisas inconstitucional à situação fática brasileira 

é uma realidade possível. 

 

5. O ATIVISMO JUDICIAL ESTRUTURAL E A CRIAÇÃO DE DIÁLOGOS ENTRE 

OS PODERES. 

 

A declaração do estado de coisas inconstitucional naturalmente suscita o 

debate sobre equilíbrio entre os três poderes e ativismo judicial. Antes de qualquer 

coisa, é imprescindível trazer à baila o conceito de ativismo, que foi descrito pelo 

Prof. Humberto Dalla como sendo 

 

[...] uma atitude, é a eleição de um modo proativo de interpretar a 
Constituição, propagando seu sentido e extensão. Instala-se em situações 
de encolhimento do Poder Legislativo, onde ocorre um desajuste entre a 
esfera política e a sociedade, inabilitando que as demandas sociais sejam 
atendidas de maneira efetiva. Os problemas da sociedade atual requerem 
decisões com eficácia, o ativismo mostra-se um fenômeno positivo quando 
atende as necessidades da sociedade, o Poder Judiciário passa a ser a vis 
atrativa da qual em tempos outros o Executivo e o Legislativo o seriam.

28
 

 

Tendo este conceito e tudo já exposto em vista, não restam dúvidas de que 

a declaração de um estado de coisas inconstitucional é uma postura extremamente 

ativista, em que o Poder Judiciário interfere em decisões e políticas públicas dos 

Poderes Executivo e Legislativo. Tal postura tem gerado muitas críticas, pois através 

dela os Tribunais apontam omissões inconstitucionais, realocam recursos 

financeiros, determinam o cumprimento de medidas pelos outros Poderes, 

estabelecem prazos e monitoram o seu cumprimento. 

Contudo, é importante ressaltar que tais medidas são adotadas somente em 

casos excepcionais, em que os outros Poderes falharam consideravelmente para 

reverter. Por isso, com o objetivo de salvaguardar as garantias constitucionais, o 

Poder Judiciário se sente na obrigação de intervir, suscitando o debate sobre os 
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limites de intervenção de um poder sobre o outro, para que não seja desrespeitado o 

equilíbrio entre eles. Segundo Carlos Alexandre de Azevedo Campos: 

 

[...] a atuação judicial envolvida na afirmação do ECI é exemplo destacado 
de ativismos judicial. Isso não significa, contudo, que seja ilegítima. O 
ativismo judicial é multifacetado, possui diferentes dimensões, responde a 
diferentes incentivos e fatores, de modo que a análise de sua legitimidade 
deve ser contextual. Com efeito, no contexto de um ECI, não faltam fatores 
ou incentivos para o comportamento ativista das cortes. A legitimidade 
dependerá, portanto, não do exercício puro e simples do ativismo judicial, 
mas das circunstâncias do caso e da medida de ativismo tomada em face 
dos outros poderes. Essa análise deve ser precedida da definição do 
ativismo judicial e da categorização do ECI como ativismo de tipo 
estrutural.

29
 

 

A partir dessa análise, o referido autor determinou cinco premissas para a 

definição do que seria o ativismo judicial. O primeiro aspecto diz respeito à postura 

adotada por cortes e tribunais do mundo inteiro de expandir sua relevância política 

sempre se baseando em fundamentos jurídicos, para atingir o fim de assegurar 

direitos fundamentais, sem que isso se transforme em supremacia judicial. A 

segunda diretriz versa sobre a legitimidade que as cortes possuem de exercer seu 

papel nos limites impostos pela Constituição, assim, a própria legitimidade das 

medidas tomadas irá depender de cada caso concreto, se foram ou não observados 

esses limites.  

A última peculiaridade é a multidimensionalidade das decisões proferidas. 

Conforme exposto pelo autor, “há múltiplos indicadores do ativismo judicial como a 

interpretação expansiva dos textos constitucionais, a falta de deferência institucional 

aos outros poderes do governo, a criação judicial de normas gerais e abstratas, 

etc”.30 Assim, há diferentes dimensões, não podendo reduzir o ativismo judicial a 

critérios singulares de identificação. 

De acordo com essa linha de raciocínio, o autor, em seu livro “Dimensões do 

ativismo judicial no STF”, identificou cinco dimensões de ativismo judicial. Primeiro 

há a dimensão metodológica, que consiste na interpretação expansiva da 

Constituição Federal e seus princípios, dando espaço à criatividade e inovação, 
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desde que feita conforme a Constituição; há também a dimensão processual, a qual 

diz respeito à ampliação dos instrumentos processuais e eficácia das decisões pelo 

próprio Tribunal; verifica-se ainda a dimensão estrutural ou horizontal, quando há 

interferência direta e incisiva nos outros poderes; dimensão de direitos, que é a 

formulação de políticas públicas e tomada de decisões que originalmente seriam 

obrigação de outro poder; e, por fim, a dimensão antidialógica, que consistiria na 

afirmação da supremacia judicial, transformando o Supremo no detentor da palavra 

final, engessada, sobre o tema que se debate. 

A declaração do estado de coisas inconstitucional pode se enquadrar em 

uma ou em várias dessas dimensões, sendo considerada ilegítima apenas quando 

reflete a dimensão antidialógica, que vai de encontro aos objetivos dos Tribunais, os 

quais visam principalmente os diálogos institucionais. Apesar disso, não são poucas 

as críticas e objeções formuladas contra as decisões estruturais. 

Os principais argumentos contrários defendem que esse tipo de ativismo iria 

de encontro à democracia, uma vez que juízes (não eleitos pelo voto popular) 

tomariam decisões inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, sem ter 

legitimidade para tanto. De acordo com Norberto Bobbio31, “democracia” é um termo 

usualmente empregado para designar uma forma de governo em que o poder 

político é exercido pelo povo. Contudo, a democracia não é apenas a manifestação 

de vontade da maioria, mas também possui outras facetas e componentes, sendo o 

principal deles a base constituída pelos direitos humanos. 

Para uma justiça independente, se insere ainda no conceito de democracia a 

divisão e o equilíbrio entre os três poderes, para que seja formada uma justiça de 

mútua colaboração entre todos. Assim, quando um dos poderes falha na defesa e 

garantia dos direitos fundamentais, nada mais sensato do que, para manter o 

equilíbrio, um poder “assumir” (de forma temporária) o lugar do outro. 

Foram feitas críticas ainda à supremacia judicial, defendendo que as cortes 

não devem possuir a única palavra sobre a letra da Constituição. Entretanto, como já 

exposto e tendo como exemplo alguns casos julgados na Colômbia, uma das fases 

mais importantes da declaração do estado de coisas inconstitucional é o 
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monitoramento, em que, além de acompanhar a adoção das medidas determinadas, 

o Tribunal realiza consultas populares e verifica assim a eficácia das decisões, 

podendo alterá-las a qualquer momento. 

Outra crítica feita foi em relação à capacidade institucional das cortes de 

decidir os melhores caminhos para aplicação dos recursos financeiros, além da 

criação de políticas públicas, uma vez que os Poderes Legislativo e Executivo, além 

de democraticamente eleitos, seriam mais capacitados para tanto. Ocorre que, nos 

casos de declaração do ECI, em que há violação massiva de direitos fundamentais, 

não se trata mais de decidir quem seria mais capacitado para reverter o quadro, mas 

sim de uma intervenção em uma situação que começa a ficar insustentável, em que 

houve, nas palavras da petição inicial da ADPF 347/DF, “falência total das políticas 

públicas existentes”. 

No Brasil, foi proposto em 11 de novembro de 2015 o Projeto de Lei do 

Senado (PLS) n.º 736, que visa alterar as Leis nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999 

(a qual dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de 

preceito fundamental), e 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo 

Civil), 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”32. 

O “compromisso significativo” mencionado no projeto de lei refere-se a um 

termo cunhado pela Corte Constitucional da África do Sul para designar um ajuste 

realizado entre o Poder Executivo e os indivíduos que estão tendo seus direitos 

violados, através de uma solução participativa, com a fiscalização do Poder 

Judiciário. Segundo David Pardo: 

 

O método do compromisso significativo apresenta a vantagem de ser 
modelo de revisão judicial compatível com a democracia. Propicia que os 
indivíduos e comunidades sejam posicionados como parceiros no processo 
de tomada de decisões, que a decisão final seja construída em conjunto. 
Constitui postura judicial respeitosa com os representantes eleitos pelo 
público e fomenta a participação e a política democrática. De outro lado, a 
organização financeira do Estado é mais bem respeitada, pois há 
oportunidade para as próprias partes detalharem a forma de implementação 
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de direitos, modulando-a de acordo com os recursos disponíveis. O controle 
imediato do orçamento permanece com a administração pública, ainda que 
sob a ordem judicial de atendimento aos direitos. A ideia é que o Estado 
deve se comprometer significativamente com a situação em que há violação 
dos direitos, por meio de iniciativas e políticas para uma solução razoável e 
tempestiva, antes de receber veredito judicial substantivo. A alternativa à 
intervenção judicial em políticas públicas é o jogo interativo mais rico e 
complexo não a imunidade total da Administração Pública, nem a 
prevalência absoluta dos juízes. O compromisso significativo bem podia ser 
testado como novo padrão positivo de relacionamento entre os tribunais e 
os demais poderes no Brasil.

33
 

 

Assim, o projeto de lei propõe fixação de pressupostos objetivos a serem 

observados pelo Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento do estado de 

coisas inconstitucional, determinação de que a declaração de um ECI irá resultar 

obrigatoriamente na determinação de celebração de um “compromisso significativo” 

entre o Estado e a população afetada, e indicar as diretrizes e requisitos necessários 

para a sua celebração.  

Atualmente, o projeto de lei está na Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ) aguardando designação do relator para elaboração de parecer. 

Contudo, não há novas movimentações desde 2015, o que apenas corrobora o 

argumento de inércia e morosidade do Poder Legislativo. Até que seja decidido se o 

projeto entrará em vigor, o STF não pode fechar os olhos para as demandas que 

apontam violações graves da Constituição. 

Todas essas críticas possuem fundamento, uma vez que as premissas são 

verdadeiras. Todavia, conforme explanado, não há decisões judiciais legítimas no 

âmbito do estado de coisas inconstitucional que sejam tomadas sem grande 

pesquisa, reunião de dados, discussão sobre a matéria, análise empírica, consulta a 

especialistas, participação popular e monitoramento das medidas determinadas. 

Conforme Carlos Alexandre de Azevedo Campos: 

 

A declaração do ECI e os remédios estruturais, que seguem à decisão 
dessa natureza, revelam ativismo judicial de dimensão predominantemente 
estrutural. Isso não significa, todavia, que seja aprioristicamente ilegítimo. 
Sem embargo, apenas o ativismo judicial antidialógico pode ser considerado 
ilegítimo a priori. Com isso, a ideia de diálogos institucionais é uma boa 
resposta às objeções de ordem democrática e institucional contra a 
expansão de poder por juízes e cortes. O ativismo judicial estrutural, 
presente na declaração do ECI, pode ser considerado legítimo se, além de 
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observarem-se os seus pressupostos, permitir ou catalisar o diálogo entre 
os poderes e destes com a sociedade.

34
 

 

Por todo o exposto, é correto dizer que as cortes acabam por assumir 

funções legislativas ou administrativas mesmo quando estão seguindo seu estrito 

dever de julgar casos de acordo com a Constituição. Além disso, o Supremo Tribunal 

Federal já se posicionou algumas vezes no sentido de que o ativismo judicial, 

quando bem fundamentado e amparado pelos limites impostos pelas normas 

constitucionais, amplia os diálogos institucionais entre os poderes35, não constituindo 

verdade absoluta nem engessada sobre qualquer assunto, e sim trazendo apenas a 

atenção da classe política e da sociedade para assuntos que muitas vezes são 

deixados de lado pelo Executivo ou Legislativo. 

 

6. CONCLUSÃO. 

 

O presente artigo trata de um tema extremamente atual, que possui grande 

relevância em termos de criação de jurisprudência nas cortes e tribunais de todo o 

mundo. Após o período de redemocratização sofrido por boa parte dos países da 

América Latina, pôde ser observada a evolução das democracias e da atuação das 

cortes no quadro político e administrativo de seus respectivos países, com o objetivo 

de garantir a efetividade das normas constitucionais, especialmente das garantias 

fundamentais. 
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Inicialmente, o conceito surgiu com o desenvolvimento do entendimento de 

que as omissões inconstitucionais podem ser geradas por muitos outros fatores além 

da inércia do Poder público em relação aos comandos explícitos presentes no texto 

constitucional, através das normas constitucionais de eficácia limitada. Essa inércia 

pode ser também decorrente da ausência de políticas públicas, má gestão 

administrativa e financeira e marginalização de algumas camadas da sociedade, 

dentre outros. 

Tendo isto em vista, os tribunais de alguns países como Índia e Estados 

Unidos perceberam que muitas normas constitucionais, apesar de não precisarem 

de leis ordinárias que as regulem, não possuem eficácia social ou fática, aplicando 

remédios estruturais com o objetivo de reversão desse quadro. 

A Corte Constitucional Colombiana, contudo, partindo de sua postura 

notadamente ativista, foi além: declarou ser possível verificar omissão 

inconstitucional quando é identificada uma incompatibilidade entre o texto 

constitucional e as políticas públicas adotadas para efetivar os direitos garantidos na 

norma, instituindo que, a partir do momento em que essa omissão passa a gerar um 

quadro de violação massiva de direitos humanos e garantias fundamentais, fica 

configurado um estado de coisas inconstitucional. 

O estado de coisas inconstitucional foi, portanto, definido como um quadro 

de violação massiva de direitos e garantias fundamentais, em relação ao qual o 

Poder público se manteve inerte durante intervalo de tempo considerável, que 

merece a intervenção do Poder Judiciário para que seja revertido. 

Isso ocorre através da elaboração de sentenças estruturais, em que o 

tribunal estabelece medidas a serem cumpridas, podendo realocar recursos 

financeiros e determinar prazos para o seu cumprimento. Após a sentença, a corte 

inicia o processo de monitoramento, em que verifica se as medidas estão sendo 

cumpridas dentro dos prazos estabelecidos, e se o objetivo das mesmas está sendo 

atingido. Para tanto, são realizadas consultas populares e, havendo qualquer tipo de 

entrave, a sentença pode ser revista e alterada para que alcance o fim a que se 

destina. 
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Foi demonstrado que o direito comparado apresentou exemplos bons e ruins 

da aplicação da teoria do estado de coisas inconstitucional. No Peru, por exemplo, o 

instituto foi banalizado ao ser utilizado em alguns casos que tratavam 

prioritariamente de direitos individuais ao invés de direitos coletivos. Na Colômbia, 

por outro lado, a aplicação da referida teoria obteve êxito em alguns casos, o que fez 

a jurisprudência evoluir de tal maneira que elencou pressupostos básicos 

necessários para que seja utilizado apenas em casos excepcionais. 

No Brasil o assunto ainda é recente e chegou até o Supremo Tribunal 

Federal em 2015 através da ADPF 347/DF, que requer o reconhecimento do estado 

de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, com base 

principalmente no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada na 

Câmara dos Deputados entre 2007 e 2009. Até o momento foi julgada apenas a 

medida cautelar, que concedeu alguns dos pedidos feitos na inicial. 

Essa posição ativista das cortes tem recebido muitas críticas por ser 

considerada por alguns uma forma de supremacia judicial. As críticas se baseiam 

em argumentos que defendem que, em uma democracia, como o poder emana do 

povo, não se pode admitir a intervenção do Poder Judiciário nos outros dois Poderes 

para assumir seus papéis, legislando e criando políticas públicas. Além disso, foi 

ressaltada a incapacidade institucional da corte para decidir sobre os melhores 

caminhos para aplicação de recursos financeiros e que também não poderiam deter 

a única palavra sobre o texto constitucional. 

Contudo, o que se observa, tanto na teoria quanto na prática, é um diálogo 

institucional entre os Poderes, em situações extremas de total descaso ou má 

gestão de políticas públicas, em que o Poder Judiciário faz uma intervenção através 

de sentenças estruturais, que dialogam com as necessidades das pessoas atingidas 

e podem ser revistas a qualquer momento. Não se observou nenhum prejuízo ao 

equilíbrio dos três poderes e à democracia nos casos que foram julgados de forma 

séria, através de estudos e monitoramento das sentenças estruturais na Colômbia, 

por exemplo. 

Por todo o exposto, pode-se concluir que o estado de coisas inconstitucional 

é um instituto ainda recente, que deve ser utilizado com cuidado e apenas em casos 
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excepcionais, nos quais é verificada uma violação massiva de direitos fundamentais 

somada à inércia do poder público e/ou má gestão de políticas públicas. A ADPF 

347/DF é uma ação que ilustra bem este quadro, e um exemplo de como o ativismo 

judicial, desde que exercido dentro dos limites da democracia e das normas 

constitucionais, pode fazer a diferença na mudança de algumas dentre as tantas 

situações de inconstitucionalidade por omissão (no sentido amplo) verificadas 

atualmente no Brasil. 
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