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RESUMO  
O presente trabalho tem por objetivo realizar uma breve análise do Estado de Coisas 

Inconstitucional, instituto jurídico colombiano trazido ao ordenamento jurídico 
brasileiro no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 347. Tal instituto 

versa sobre uma situação em que há generalizada violação de direitos fundamentais 
de determinados cidadãos. No Ação Direta de Inconstitucionalidade em questão, 

tem-se o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional em todos ou quase 
todos presídios brasileiros.  
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ABSTRACT  
The purpose of this work is to conduct a brief analysis of the Unconstitutional State of 

affairs, a Colombian legal institute brought to the Brazilian legal system in the 
judgment of the Direct Action of Unconstitutionality 347. This institute deals with a 
situation in which there is a general violation of the fundamental rights of certain 

citizens . In the Direct Action of Unconstitutionality in question, one has the 
recognition of the Unconstitutional State of Affairs in all or almost all Brazilian prisons. 
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INTRODUÇÃO 
 

Inicialmente, abordaremos os principais aspectos conceituais e históricos do         

Constitucionalismo e do Neoconstitucionalismo. A compreensão desses movimentos        

é de extrema importância para o desenvolvimento do presente trabalho.          

Compreender o Constitucionalismo e o Neoconstitucionalismo é o primeiro passo          

para entendermos o instituto do Estado de Coisas Inconstitucional e a razão pela             

qual este instituto encontra terreno fértil no Estado Democrático de Direito.  

Nesse sentido, faz-se necessário, ainda, apresentarmos uma breve síntese         

acerca do histórico e evolução dos direitos fundamentais na ordem jurídica mundial e             

brasileira. É a partir do flagrante e massivo desrespeito a tais direitos que o Estado               

de Coisas Inconstitucional se apresenta. 

Na sequência, será feito uma breve análise de uma espécie de Legislação            

Simbólica, qual seja, Legislação-Álibi, tendo como fonte de pesquisa os          

ensinamentos do ilustre jusfilósofo Marcelo Neves. Nesta análise, será possível          

observar a íntima relação da Legislação Simbólica, mais precisamente, da          

Legislação-Álibi com o instituto jurídico, tema deste trabalho, o Estado de Coisas            

Inconstitucional.  

Por fim, será feita a análise da Arguição de Descumprimento de Preceito            

Fundamental 347, impetrada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Nesta          

análise, observaremos os principais aspectos da ADPF, seguido da decisão do           

Supremo Tribunal Federal e seus principais pontos.  

 
DESENVOLVIMENTO 
 
1. PANORAMA HISTÓRICO-CONCEITUAL 

1.1 CONSTITUCIONALISMO 

O Constitucionalismo pode ser considerado um movimento histórico-cultural        

de natureza jurídica, política, filosófica e social, com vistas à limitar o poder e à               

garantir direitos, tendo como consequência à adoção de constituições pelos Estados.           



Segundo Karl Loewenstein, a história do constitucionalismo é a busca pela limitação            

do poder absoluto. 

 

O termo constitucionalismo costumeiramente é utilizado com referência a         

duas ideias principais, quais sejam, o princípio da separação dos poderes e a             

garantia de direitos, como instrumentos de limitação do poder do Estado,           

consagrados com o objetivo de proteger as liberdades fundamentais do indivíduo           

contra mandos e desmandos do Estado.  

Na modernidade, a Constituição passa a ser carta de liberdade ou pacto de             

poder. É no ambiente das revoluções burguesas ao final do século XVIII, que se dá o                

surgimento do constitucionalismo moderno, com foco não só no sentido normativo           

do termo, mas também para a função constituinte de poder, abrangente e universal             

da Constituição. 

Nesse momento, tem-se a intensificação e variados sentidos do termo          

constituição. Nesse sentido, faz-se necessário apontar para as quatro principais          

tendências de definições, quais sejam, “constituição sociológica”,       

“jurídico-normativa”, “constituição ideal” e “constituição cultural-dialética”. 

Lassalle foi o responsável por formular a definição “sociológica” clássica de           

Constituição, para quem esta seria o conjunto de relações de poder realmente            

existentes em um país. 

Além do conceito sociológico de Constituição, Lassalle também examinou a          

ótica socioeconômica e sociopolítica que uma Constituição pode ter, levando em           

consideração o fato de serem as normas jurídicas constitucionais uma mera           

expressão da Constituição “real”, com a qual travariam verdadeira relação de           

dependência. Lassalle enfrentou críticas sobre essa visão, pois que não          

desconhecia do fato de que o ordenamento jurídico constitucional possui relativa           

autonomia quanto ao processo real de poder, chegando até mesmo a condicioná-lo.            

Os fatores materiais de poder e a ordem jurídica constitucional possuem implicações            



recíprocas, sendo possível concluir que a teoria de Lassalle não logrou êxito em tal              

conclusão.  

Na contramão da teoria de Lassalle, surge a teoria da Constituição           

“jurídico-normativa”, que se baseou nos ensinamentos da Teoria Pura do Direito.           

Para tal teoria, a Constituição seria o escalão de direito positivo mais elevado, só              

podendo ser revogado ou alterado por meio de um procedimento especial, mais            

dificultoso que quanto ao procedimento de alteração das leis ordinárias. Haveria,           

portanto, uma identificação entre o ordenamento jurídico e o Estado. 

Na concepção “ideal”, por sua vez, a Constituição corresponde ao ideal           

constitucional do Estado burguês de direito, ambientado às revoluções burguesas          

dos séculos XVIII e XIX. A Constituição, para essa teoria, seria associada ao Estado              

constitucional, limitando-se o problema da Constituição à sua dimensão axiológica          

ou moral. Tal teoria considera como Constituição apenas aquela que corresponde a            

um determinado padrão valorativo ou a princípios ideais. Há, no art. 16 da             

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 um exemplo claro do              

idealismo constitucional, cujos termos dispõem que “qualquer sociedade em que não           

esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos           

poderes, não tem Constituição.” Tal concepção é predominantemente liberal e          

guarda consigo pressupostos de um sistema de garantia da liberdade burguesa, a            

divisão de poderes e uma forma escrita. Conforme a tese jurídica que baseou esta              

definição, os Estados totalitários e autoritários não teriam Constituição. 

Opondo-se às visões anteriormente analisadas, surgem as concepções        

“dialético-culturais” de Constituição, resultando esta da relação recíproca entre o          

dever-ser constitucional e o ser constitucional. A Constituição normatizada é          

compreendida, aqui, como expressão parcial de um todo. Smend propôs uma           

variante desta concepção, assinalando que o Estado é concebido como processo de            

integração, sendo a Constituição conceituada como a normatização legal de          

aspectos particulares desse processo, ou seja, sua ordem jurídica. Para Smend, a            

Constituição não se restringiria a uma estrutura de sentido normativa, visto que            

também corresponde à realidade. 



Nas concepções dialético-culturais o dever-ser surge como conexão de         

sentido. Tal conexão, no entanto, é condicionada pelo ser, dele recebendo seu            

significado social. Enquanto para Heller a Constituição, em seu sentido estritamente           

jurídico, constitui uma estrutura normativa, para Smend, diferentemente, a realidade          

política pertenceria ao direito constitucional. 

 

1.2  NEOCONSTITUCIONALISMO 

O neoconstitucionalismo é o movimento da segunda metade do século XX           

que tem como objetivo desenvolver um novo modo de compreender, interpretar e            

aplicar o direito constitucional e as constituições. Esse movimento é caracterizado           

pela constitucionalização do direito – todo o direito se constitucionaliza, fazendo da            

Constituição o centro do ordenamento jurídico: ubiquidade constitucional – a          

constituição está em todos os pontos do ordenamento jurídico, sendo o norte a ser              

seguido pelo legislador infraconstitucional; filtragem constitucional – a constituição         

como um filtro de todo o sistema jurídico, trazendo à baila a tese da interpretação               

conforme a constituição, apontando que o ordenamento só é válido se estiver            

calcado na Constituição. 

Tal movimento compõe-se de três marcos distintos, quais sejam, o marco           

histórico, o marco filosófico e o marco teórico. O primeiro tem como exemplo o              

estado constitucional de direito do pós-segunda guerra mundial, sobretudo na          

Europa. Já segundo, caracteriza-se pelo pós-positivismo. É preciso salientar que          

ambos não se confundem. O pós-positivismo é o movimento que busca ir além ou              

superar a dicotomia jusnaturalismo x positivismo. Para isso, ele visa ir além da             

legalidade estrita (jusnaturalismo – há uma tentativa de aproximar o direito da            

justiça), porém sem desconsiderar o direito posto. Com isso, o pós-positivismo busca            

uma reaproximação entre o direito e a ética, o direito e a moral e o direito e a justiça.                   

Para ele é possível sim construir o ordenamento com base na ética, eivado de moral               

e de justiça. Por fim, o marco teórico é um conjunto de teorias que envolvem ou que                 

dizem respeito à força normativa da constituição, à expansão da jurisdição           

constitucional (tribunais constitucionais surgindo no mundo) e, também, à uma nova           



hermenêutica (hermenêutica constitucional – novos métodos de interpretação). 

 

1.3 DIREITOS FUNDAMENTAIS E EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS        

FUNDAMENTAIS 

Neste ponto do estudo, cumpre tecer algumas considerações a respeito da           

relação existente entre o direito constitucional, a Constituição Federal de 1988 e o             

Estado de Coisas Inconstitucional, especialmente sob a luz da eficácia horizontal           

dos direitos fundamentais. 

Os direitos e garantias fundamentais são classificados nos seguintes grupos          

na Constituição brasileira, quais sejam: a) direitos e deveres individuais e coletivos;            

b) direitos sociais; c) direitos de nacionalidade; d) direitos políticos; e e) partidos             

políticos. 

Além disso, a doutrina e a jurisprudência já se manifestaram no sentido de             

que o rol de direitos fundamentais não se limita aos artigos acima indicados, sendo              

certo que tais direitos também podem ser encontrados de maneira esparsa ao longo             

da Constituição, seja de maneira expressa ou implícita, ou, ainda, podem decorrer            

de tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 

Os direitos fundamentais foram sistematizados pela doutrina, de maneira que          

cada grupo corresponde a uma dimensão. Optamos, neste estudo, pela expressão           

“dimensão”, e não pela expressão “geração”, acompanhando os modernos         

estudiosos sobre a matéria. Neste sentido, destaca-se que a palavra “geração” traz            

consigo a noção de que cada grupo seria superado por outro, enquanto, na verdade,              

os grupos de direitos fundamentais das distintas dimensões coexistem,         

acumulando-se com o passar do tempo. Além disso, também há quem defenda que             

o conceito de “geração” traz uma noção própria no âmbito histórico-sociológico,           

correspondendo a grupos de indivíduos que nasceram em certas décadas, sendo           

certo que tal lógica não se aplica aos direitos fundamentais. O que se observa,              

propriamente, no âmbito dos direitos fundamentais, é uma crescente acumulação, de           



acordo com a evolução das relações sociais e da alteração da dinâmica existente             

entre o Estado e os cidadãos. 

Sob a acepção clássica, há três dimensões dos direitos fundamentais, sendo           

que cada uma delas corresponde a uma das palavras de ordem da Revolução             

Francesa, quais sejam, liberdade, igualdade e fraternidade. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão são aqueles que se          

relacionam à superação do absolutismo monárquico, com a migração do Estado           

autoritário para o Estado de Direito. Neste primeiro momento, o grande foco dos             

direitos fundamentais era o de concretizar os ideais liberais, sob a ótica individual,             

criando as condições ideais para se caminhar no sentido do absenteísmo estatal. Tal             

dimensão foi fortemente influenciada pelo pensamento liberal-burguês do Século         

XVIII, sendo certo que as revoluções francesa e americana tiveram inegável           

repercussão para a formação deste primeiro grupo de direitos fundamentais.          

Resumidamente, os direitos fundamentais de primeira geração dizem respeito às          

liberdades públicas, ou seja, dos direitos dos indivíduos em relação às           

arbitrariedades até então praticadas pelo Estado. 

No entanto, o tempo revelou que os direitos fundamentais de primeira           

dimensão não eram suficientes para garantir a pacificação social, uma vez que o             

mero absenteísmo estatal, embora tenha sido um enorme passo em direção ao            

progresso, ainda não era capaz de solucionar as mazelas sociais que se            

intensificavam em uma velocidade cada vez maior. Daí, no âmbito da revolução            

industrial ocorrida a partir do Século XIX, diversos movimentos sociais passaram a            

eclodir pela Europa, pleiteando, sobretudo, melhorias nas condições de trabalho e a            

construção de uma estrutura de assistência social. Dentre tais movimentos,          

destaca-se o cartismo e a Comuna de Paris, que tiveram clara importância histórica             

para a superação do modelo estatal então vigente. Posteriormente, já no início do             

Século XX, os Estados passaram a positivar os direitos sociais que vinham sendo             

pleiteados, como demonstram a Constituição de 1917 do México, a Constituição de            

1919 de Weimar, o Tratado de Versalhes e, entre nós, a Constituição de 1934 do               

Brasil. 



Esta segunda dimensão de direitos fundamentais teve como tônica o          

fortalecimento dos direitos sociais, culturais, econômicos e coletivos. Fica claro,          

portanto, que tal dimensão foi marcada pelo ideal da igualdade material,           

abandonando a noção de igualdade meramente formal. 

Há uma clara diferenciação entre as duas primeiras dimensões, visto que a            

primeira dimensão se ocupou de garantir um dever negativo do Estado, enquanto a             

segunda buscou criar uma obrigação positiva para o poder público. 

Conforme demonstraremos adiante, esta é a dimensão de maior relevo para o            

presente estudo, uma vez que o fenômeno da dispensa discriminatória se revela            

atentatório aos direitos contidos na segunda dimensão de direitos fundamentais. 

Em seguida, após duas grandes guerras mundiais, a comunidade         

internacional passou por severas mudanças, especialmente a partir do crescente          

desenvolvimento tecnológico e científico, o que acarretou em diversas modificações          

nas relações econômico-sociais. 

É justamente neste momento que surgem os chamados direitos fundamentais          

de terceira dimensão, que correspondem aos direitos transindividuais. Tais direitos          

superam o âmbito de proteção individual e versam sobre o próprio das relações             

travadas entre os sujeitos da sociedade, de maneira a preservar aqueles interesses            

universais e fraternais. Os maiores exemplos desta dimensão são: a) os direitos            

relacionados ao ambiente; b) os direitos relacionados às relações de consumo; c) o             

direito ao desenvolvimento; d) o direito à paz; e e) o direito de comunicação. 

Além destas três dimensões, há quem defenda que existem outras duas,           

quais sejam, a quarta e a quinta dimensões. 

Para Norberto Bobbio, a quarta dimensão de direitos fundamentais teria          

surgido a partir dos avanços da engenharia genética. O autor sustenta que a             

manipulação do patrimônio genético teria colocado em risco a própria existência           

humana, diante do que teria se tornado premente a formação de uma quarta             

categoria de direitos fundamentais. Ousamos discordar do posicionamento do         

aclamado pensador, uma vez que as três primeiras dimensões de direitos           



fundamentais - especialmente a terceira - já contemplam as questões que envolvem            

a engenharia genética, não havendo motivos que justifiquem a criação de uma nova             

categoria para tanto.  

Paulo Bonavides, isoladamente, sustenta que o direito à paz deveria ser           

galgado a uma dimensão autônoma e sustenta que esta seria a quinta geração. O              

autor pauta sua tese sob o argumento de que a paz é um axioma da democracia                

participativa, constituindo a um efetivo supremo direito da humanidade. Também,          

aqui, discordamos, uma vez que o direito à paz pode ser classificado de maneira              

razoável sob a terceira dimensão, que engloba justamente aqueles direitos oriundos           

do valor da fraternidade. 

De todo modo, mesmo que tenhamos as apontadas ressalvas, cumpre          

reconhecer que os modernos posicionamentos quanto às novas dimensões de          

direitos possuem inegável importância doutrinária e filosófica, diante do que          

merecem ser objeto de reflexão. 

 

1.4 DIREITOS FUNDAMENTAIS NO DIREITO POSITIVO BRASILEIRO 

Feitas estas observações a respeito da evolução histórica dos direitos          

fundamentais, cumpre analisá-los no âmbito do direito positivo brasileiro. 

O Art. 5º, caput, da Constituição brasileira, apresenta o seguinte teor: 

 

 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de           
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos       
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à         
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,          
nos termos seguintes(...)”. 

 

Em seguida, o dispositivo elenca setenta e oito incisos, listando quais seriam            

aqueles direitos e garantias mencionados no caput. Daí, surgiu a seguinte dúvida            

entre os estudiosos do direito: seria o referido rol taxativo ou meramente            

exemplificativo. Embora tenha havido algum debate, restou vencedora a corrente          



que sustenta que o rol em questão é meramente exemplificativo, de maneira que             

podem ser reconhecidos outros direitos que não estão ali listados. 

Reforçando tal corrente doutrinária, cumpre transcrever o §2º do Art. 5º da            

Constituição, que dispõe que: 

“Art. 5º  

(...) 

 § 2º Os direitos e garantias expressos nesta        
Constituição não excluem outros decorrentes do      
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos         
tratados internacionais em que a República      
Federativa do Brasil seja parte.” 

 

Além disso, em 2004, o Congresso Nacional editou a Emenda Constitucional           

nº 45, a qual incluiu, entre outros dispositivos, o §3º ao Art. 5º, de maneira que não                 

cabe mais nenhum tipo de dúvida quanto ao caráter exemplificativo do rol de direitos              

e garantias fundamentais: 

“Art. 5º 

(...) 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos          
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso         
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos          
respectivos membros, serão equivalentes às emendas      
constitucionais.” 

 

Ademais, ainda quanto à abrangência dos direitos fundamentais, é possível          

observar que o caput do Art. 5º, já transcrito, faz menção expressa apenas aos              

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País. No entanto, por meio da            

interpretação sistemática, o STF já pacificou o entendimento de que os direitos            

fundamentais são também destinados aos estrangeiros não residentes no Brasil,          

bem como aos apátridas e, até mesmo, às pessoas jurídicas. 

Diante do exposto, resta por óbvio a extrema importância e a posição que os              

Direitos Fundamentais possuem em nosso ordenamento jurídico. Não há dúvidas de           

que a violação a tais direitos representam grave ameaça ao Estado Democrático de             



Direito e a sua massiva e repetitiva violação constituem ambiente para a declaração             

de um Estado de Coisas Inconstitucional, tal qual fora declarado pelo Supremo            

Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347. 

 

1.5 Legislação Simbólica que demonstra a capacidade de ação do Estado ou            

legislação-álibi 

Quando o clamor popular por resolução de problemas sociais como melhora           

da saúde e educação pública, bem como resolução de crimes bárbaros que            

exprimem a situação de extrema violência na qual uma sociedade se encontra,            

muitas vezes o poder público no afã de resolver o conflito, usa do que se conhece                

por Legislação-Álibi.  

Um caso recente foi noticiado pela mídia brasileira e pode, perfeitamente,           

ilustrar este tópico: o deputado federal eleito, Eduardo Bolsonaro se manifestou           

publicamente pelo “endurecimento das leis” em razão do assassinato de um           

cachorro em situação de rua, nas dependências de um supermercado no estado de             

São Paulo. Segue abaixo, a fala do deputado eleito: 

“Na verdade eu tenho muito mais pena de alguns animais do que de seres              
humanos, porque os seres humanos são capazes de fazer bizarrices que,           
com certeza, os animais jamais fariam. A pessoa que tem prazer em            
crueldade, ela não pode viver em sociedade, ela tem de ir para a prisão”,              
disse o deputado, acrescentando que dificilmente essa pessoa [o acusado de           
agredir o cachorro] vai passar um bom período na prisão. Vai cair naquele             
problema comum do Brasil, que é a questão da impunidade, afirmou Eduardo            
Bolsonaro. Quando a gente fala na reforma de legislação de execuções           
penais, na reforma do Código Penal, não é simplesmente ‘ah, lá vão os             
raivosos querendo mais punição’, não, gente”. Vocês têm de prestar atenção           
quando alguém discursa aí falando em desencarceramento ou falando que a           
prisão está muito lotada, que tem de soltar os presos. Ela fala também dessa              
pessoa que está aí no vídeo, que praticou o crime. Vocês acham justo uma              
pessoa cometer esse crime e continuar impune?”       1

https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/eduardo-bolsonaro-usa
-morte-de-cachorro-para-fazer-politicagem/ 

 

1https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/eduardo-bolsonaro-usa-morte-de-cachorro-par
a-fazer-politicagem/ 
 



A chamada legislação-álibi nada mais é do que uma espécie de lei            

simbólica que visa publicizar a capacidade de ação estatal, com o objetivo principal             

de assegurar a confiança nos sistemas político e jurídico de um país. 

Ela surge com o escopo de acalmar os clamores populares de uma            

população insatisfeita com uma dada realidade, não sendo relevante se haverá           

eficácia na resolução dos clamores populares. A preocupação do legislador, em tais            

casos, é com a demonstração da capacidade de ação do Estado, que, após a              

exteriorização de insatisfação da população, emite uma resposta pronta e rápida em            

forma de lei. 

Tal resposta legislativa se traduz em sensação de “bem-estar” nos cidadãos           

que clamavam por soluções, reduzindo de forma geral as tensões sociais existente.            

Dessa forma, o grupo detentor do poder garante-se no poder por mais tempo e as               

manifestações sociais são esvaziadas com sentimento de resolução do conflito. 

O surgimento da legislação-álibi tende a ocorrer quando a partir de           

demandas latentes da sociedade - melhorias na educação, por exemplo - ou solução             

de crimes bárbaros divulgados na imprensa, o poder público encontra-se          

pressionado a resolver, de qualquer maneira, o problema. 

Nesse sentido, interessante é o apontamento feito pelo ilustre autor e           

pesquisador no assunto,  Marcelo Neves:  

“Mas não só de forma genérica evidencia-se a legislação-álibi. Em face da            
insatisfação popular perante determinados acontecimentos ou da emergência        
de problemas sociais, exige-se do Estado muito frequentemente uma reação          
solucionadora imediata. Embora, nesses casos, em regra, seja improvável         
que a regulamentação normativa possa contribuir para a solução dos          
respectivos problemas, atitude legiferante serve como um álibi do legislador          
perante a população que exigia uma reação do Estado.”   2

 

A legislação-álibi busca dar a aparência de solução de um determinado           

problema social ou da vontade do Estado em atuar em prol do bem comum. Na               

prática, observa-se que tal espécie de legislação simbólica não apenas deixa os            

2 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica, p. 37. 



problemas sem solução, como também dificulta o processo de resolução. Existe uma            

crença instrumentalista nos efeitos da lei, segundo a qual se reconhece como sendo             

da legislação a função de solucionar os problemas sociais. No entanto, faz-se            

necessário reconhecer que tal tese é falaciosa, visto que a lei não é instrumento apto               

a alterar substancialmente a realidade de forma direta, visto que a norma é             

confrontada por diversas outras variáveis orientadas por outros códigos e critérios           

sistêmicos. Neste ponto da argumentação, já é possível perceber que a solução dos             

problemas sociais passa por variáveis não normativo-jurídicas. 

Sobre o tema, assim se manifestou Marcelo Neves:  

 

“Nesse sentido, pode-se afirmar que a legislação-álibi constitui uma forma de           
manipulação ou de ilusão que imuniza o sistema político contra outras           
alternativas, desempenhando uma função ‘ideológica’. Mas parece muito        
limitada e simplista a concepção que considera, no caso da legislação-álibi, o            
legislador como quem ilude e o cidadão como iludido. Em primeiro lugar,            
deve-se observar que, em face da ‘perda da realidade da legislação’ em um             
mundo que se transforma aceleradamente, confundem-se o real e a          
encenação, ‘desaparecem também os contornos entre desejo e realidade,         
ilusão e auto-ilusão tornam-se indiferenciáveis’, de tal maneira que ‘líderes          
políticos não são apenas produtores, mas também vítimas de interpretações          
simbólicas’. A legislação-álibi implica uma tomada de papéis sociais tanto          
pelas elites que encenam, quanto por parte do público-espectador, não          
podendo ser restringida a atividades conscientes das elites para alcançar          
seus fins, uma vez que tentativas de manipulação desse tipo ‘tornam-se           
usualmente conhecidas’ e tendem ao fracasso. Entretanto, embora sejam         
relativizáveis os conceitos de manipulação e de ilusão, é evidente que a            
legislação-álibi pode induzir ‘um sentimento de bem-estar’, com isso levar à           
‘resolução de tensão’ e, portanto, servir à lealdade das massas.”  3

 

O uso abusivo e imoderado da legislação-álibi acaba sendo lesivo aos           

próprios interesses do legislador, tendo em vista que, se, por um lado, tal             

modalidade de legislação simbólica acalma os ânimos da população insatisfeita, por           

outro, tende a desgastar a imagem das instituições políticas e jurídicas, levando a             

uma descrença generalizada da sociedade na capacidade de ação do Estado. Neste            

sentido, confira-se o entendimento de Marcelo Neves:  

 

3 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica, p. 40. 



“Por fim, é importante salientar que a legislação-álibi nem sempre obtém êxito em sua              
função simbólica. ‘Quanto mais ela for empregada, tanto mais frequentemente          
fracassará.’ Isso porque o emprego abusivo da legislação-álibi leva à ‘descrença’ no            
próprio sistema jurídico, ‘transtorna persistentemente a consciência jurídica’.        
Tornando-se abertamente reconhecível que a legislação não contribui para a          
positivação de normas jurídicas, o direito como sistema garantidor de expectativas           
normativas e regulador de condutas cai em descrédito; disso resulta que o público se              
sente enganado, os atores políticos tornam-se cínicos.”  4

 

Toda esta discussão possui enorme importância no âmbito do         

reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional no sistema carcerário         

nacional, pois que é claro e evidente a íntima relação entre a política nacional              

massiva e impensada de encarceramento com o aumento, cada vez mais frequente,            

do “endurecimento” das leis. Tal política corriqueira de “endurecimento” das leis           

penais demonstra claro despreparo, falta de pensamento crítico e planejamento          

social. 

 

1.6 Estado de Coisas Inconstitucional 

 

O Estado de Coisas Inconstitucional é um instituto jurídico concebido,          

originalmente, pela Corte Constitucional da Colômbia. Tal instituto revela-se na          

identificação de massivas e constantes violações, em larga escala, dos direitos           

fundamentais. Frente a esse estado generalizado de violações, o Poder Judiciário           

tem o dever de buscar soluções, a partir de uma rede de posturas ativas e               

deferentes. Há que se ressaltar, todavia, que essas soluções devem ser buscadas            

em conjunto com os demais Poderes, a fim de que não haja substituição dos demais               

órgãos constitucionais, tampouco que o Poder Judiciário sobrepuje a atuação dos           

demais poderes, ferindo o pacto federativo e o princípio da tripartição dos poderes.  

Na Colômbia, quando da Sentencia de Unificación (SU) – 559, de 1997, foi             

reconhecido e cunhado o ECI, na demanda ajuizada por 45 professores que tiveram             

seus direitos previdenciários violados de forma sistemática pelas autoridades         

4 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica, pp. 40/41. 



públicas. Ao analisar a situação, a Suprema Corte Colombiana constatou que o            

descumprimento da obrigação era generalizado, alcançando um grande número de          

professores, indo muito além dos autores da ação posta a julgamento. Julgou a             

Corte Colombiana que o caso em questão não se dava por omissão de um único               

órgão, mas sim de uma pluralidade destes. 

A Corte Constitucional Colombiana tornou a reconhecer a existência do ECI           

em mais alguns casos, como por exemplo, no caso sobre o caos generalizado             

causado pelo deslocamento migratório de cidadãos colombianos em razão da          

extrema situação de violência interna no país, decorrente da atuação de grupos de             

guerrilha e paramilitares. 

Faz-se necessário, neste ponto, alguns paradigmas e pressupostos        

necessários para que seja reconhecida a existência do Estado de Coisas           

Inconstitucional e para tanto, cumpre observar os apontamentos do ilustre Carlos           

Alexandre de Azevedo Campos, Professor-Adjunto da UERJ:  

 

“A descrição dessas sentenças revela haver três pressupostos principais do          
ECI. 

O primeiro pressuposto é o da constatação de um quadro não simplesmente            
de proteção deficiente, e sim de violação massiva e generalizada de direitos            
fundamentais que afeta a um número amplo de pessoas. Para além de verificar a              
transgressão ao direito individual do demandante ou dos demandantes em um           
determinado processo, a investigação da Corte identifica quadro de violação          
sistemática, grave e contínua de direitos fundamentais que alcança um número           
elevado e indeterminado de pessoas. Nesse estágio de coisas, a restrição em atuar             
em favor exclusivamente dos demandantes implicaria omissão da própria Corte, que           
deve se conectar com a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. 

O segundo pressuposto é o da omissão reiterada e persistente das           
autoridades públicas no cumprimento de suas obrigações de defesa e promoção dos            
direitos fundamentais. A ausência de ou falta de coordenação entre medidas           
legislativas, administrativas e orçamentárias representaria uma “falha estrutural” que         
gera tanto a violação sistemática dos direitos, quanto a perpetuação e agravamento            
da situação. Não seria a inércia de uma única autoridade pública, e sim o              
funcionamento deficiente do Estado como um todo que resulta na violação desses            
direitos. Além do mais, os poderes, órgãos e entidades em conjunto se manteriam             
omissos em buscar superar ou reduzir o quadro objetivo de inconstitucionalidade. 

O terceiro pressuposto tem a ver com as medidas necessárias para a            
superação do quadro de inconstitucionalidades. Haverá o ECI quando a superação           
de violações de direitos exigir a expedição de remédios e ordens dirigidas não             
apenas a um órgão, e sim a uma pluralidade destes. O mesmo fator estrutural que se                
faz presente na origem e manutenção das violações, existe quanto à busca por             



soluções. Como disse Libardo José Arida, ao mal funcionamento estrutural e histórico            
do Estado conecta-se a adoção de remédios de “igual ou similar alcance”. Para a              
solução, são necessárias novas políticas públicas ou correção das políticas          
defeituosas, alocação de recursos, coordenação e ajustes nos arranjos institucionais,          
enfim, mudanças estruturais.”  5

 

1.7 Aspectos gerais da ADPF 

Inicialmente faz-se necessário abordar o cenário no qual a ADPF 347 foi            

oferecida. Isto se deu diante da realidade de completo abandono na qual o sistema              

penitenciário brasileiro se encontra. Nele, diversos indivíduos são mantidos presos          

provisoriamente por tempo muito superior ao previsto e permitido na legislação           

vigente, e ainda assim nada é feito para que tal conduta seja reparada ou revista. O                

quadro de superlotação das unidades prisionais, as sanções ilegítimas e tortura           

sofridas pelos aprisionados compõem, juntas, o alarmante cenário de violação          

generalizada dos direitos fundamentais garantidos ao cidadão. Deste modo, o          

Partido Socialista (PSOL) ajuizou a Arguição de Descumprimento de Preceito          

Fundamental com pedido de liminar a fim de obter melhorias e consequente garantia             

dos direitos da população carcerária, sobretudo a expressa motivação das decisões           

que determinaram a prisão preventiva, sem aplicação das medidas alternativas de           

cumprimento da pena. Na inicial, também há destaque para a disparidade entre a             

norma aplicável e a realidade, a incoerência entre esta e aquela. 

Ocorre que tal ação deve buscar sanar, da maneira que melhor se apresente,             

as atitudes omissivas por parte dos governos nacional e estaduais. Dentre as            

ocorrências nos complexos penitenciários, basta-se a citação de algumas para que           

se observe a grave e generalizada violação de direitos, aqui já mencionada, de             

forma a destacar a necessidade de mudanças: corriqueiramente, ocorrem         

homicídios dentro dos presídios (entre gangues ou facções rivais, intolerância          

quanto à questão de gênero, brigas de ódio, discriminatórios); o acesso à água             

potável é quase nulo, a alimentação é de qualidade bastante duvidosa; doenças            

transmissíveis percorrem os corredores, sem medida alguma de proteção ou          

cuidado e o mais notoriamente conhecido, já supramencionado, a superlotação dos           

5 https://www.emagis.com.br/area-gratuita/que-negocio-e-esse/estado-de-coisas-inconstitucional-origem-e-pressupostos/ 



presídios brasileiros. Logo, é a busca pela mudança desse paradigma que           

caracteriza esta ADPF. 

Para além desta previsão legal, deve-se observar criticamente o que ocorre           

no Brasil. Será que tal medida será capaz de alterar uma realidade que se repete               

desde os primórdios do encarceramento nacional? A judicialização dos erros          

cometidos acaba por entravar ainda mais a realidade do Judiciário brasileiro, que se             

encontra superlotado de lides, muitas vezes ajuizadas em face dos estados e da             

União, e que poderiam ser sanadas pelas vias administrativas. 

Em um primeiro momento, no julgamento cautelar, justo se faz destacar que a             

ADPF fora parcialmente provida; os principais pedidos formulados e presentes na           

inicial, proposta pelo PSOL, foram quase que ignorados. Assim sendo, a liminar foi             

deferida a fim de determinar a motivação expressa das decisões que não aplicam             

medidas alternativas à privação de liberdade. Também foi determinada a realização,           

em até noventa dias, das audiências de custódia, observando-se o Pacto dos            

Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ainda            

foi considerado que deve ser levado em conta o estado lastimável do sistema             

penitenciário brasileiro no momento da concessão do regime de cumprimento da           

pena e a consequente aplicação das penas alternativas à prisão, sempre que            

possível. Por fim, também foi deferida a liberação do saldo acumulado no Fundo             

Penitenciário Nacional (FUNPEN) para efetivação de melhorias no sistema         

carcerário. Quanto aos demais pedidos, que devem ser os mais relevantes e            

eficazes, quedam-se aguardando futura deliberação. Enquanto esta não ocorre, é          

positivo que se observem as eventuais mudanças oriundas desta decisão. 

Passadas as considerações preliminares, há várias situações e condições         

que merecem ser observadas dada a ADPF 347. No caso em tela, o PSOL, ora               

requerente, traz um instituto denominado de Estado de Coisas Inconstitucional (ECI).           

Vale mencionar que a ADPF é uma ação de competência originária do STF, com              

efeitos erga omnes e vinculantes, que visa reparar ou evitar lesão a preceito             

fundamental, resultante de ato do Poder Público. Como instrumento de controle           

abstrato de constitucionalidade, também caberá para questionar a        

constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos           



os anteriores à Constituição Federal de 1988. Possui caráter subsidiário, sendo           

incabível sua propositura quando houver qualquer outra medida eficaz para sanar a            

lesividade. A legitimidade ativa para propor a ação está prevista no art. 103 da              

CF/1988. 

Destarte, ao pedir o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional, o           

PSOL chama o judiciário para tomar frente a questões que, em teoria, deveriam ser              

apreciadas pelos outros dois poderes: executivo e judiciário. Quadro comum          

atualmente, tendo em vista as fortes tensões políticas que o país sofre ultimamente.             

E é talvez esse ponto o gerador do principal celeuma doutrinário acerca do tema.              

Com as palavras do jurista e professor Lenio Luiz Streck: 

“Mas, atenção. É por isso mesmo que, com a vênia da decisão do STF (ADPF 347) e                 

dos que defendem a tese do ECI, permito-me dizer: o objeto do controle de              

constitucionalidade são normas jurídicas, e não a realidade empírica — vista de            

forma cindida — sob a qual elas incidem. Portanto, minha discordância é com o modo               

como a noção de ECI (estado de coisas inconstitucional) foi construída. Receio pela             

banalização que ela pode provocar. Tenho receio de um retorno a uma espécie de              

jusnaturalismo ou uma ontologia (clássica) que permita ao judiciário aceder a uma            

espécie de “essência” daquilo que é inconstitucional pela sua própria          

natureza-em-um-país-periférico. ”  6

Teme-se a criação de um ativismo judicial exacerbado. Como detectar e levar            

a conhecimento do STF tudo que de errado há em nossa sociedade? Decreta-se o              

estado inconstitucional da desigualdade social, por exemplo. Ampliam-se os         

horizontes e o limite se perde em caso de banalização, por mais que o objeto da                

decretação seja o mais nobre possível. 

O partido, em sua inicial, requer medidas cautelares propostas em face a crise             

do sistema carcerário brasileiro. O STF acolhe algumas adotando tal instituto,           

reconhecendo de forma expressa o Estado de Coisas Inconstitucional, devido as           

graves violações, de maneira sistemática, aos direitos fundamentais dos presos.          

Consoante ao relatório do Ministro Marco Aurélio, a demanda evidencia a ofensa de             

diversos preceitos fundamentais consideradas a dignidade da pessoa humana, a          

6  http://www.conjur.com.br/2015-out-24/observatorio-constitucional-estado-coisas-inconstitucional-forma-ativismo 
 



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. De fato, são             

reconhecidas tais violações, que vêm ocorrendo de forma sistemática, seja pela           

utilização de forma abusiva da prisão provisória, conforme relato do CNJ que            

demonstra que 41% dos presos estão nessas condições; seja pela “cultura do            

encarceramento” sendo adotada esta medida constritiva antes do trânsito em          

julgado. Seja também pela inobservância de diversos princípios e direitos          

fundamentais constantes no Art. 5º da CF e em tratados internacionais de Direitos             

Humanos ratificados pelo Brasil, entre outros. Ressalte-se que, em sede decisória,           

ficou reconhecido do Estado de Coisas Inconstitucional. 

Importa salientar que a situação carcerária no Brasil não é segredo a            

ninguém. É lamentável que, todos os dias sejamos atualizados sobre a verdade dos             

fatos que ocorrem dentro do sistema de carceragem nacional. Recentemente, uma           

série sanguinária de rebeliões foi notícia nos principais meios de comunicação do            

país, e o tema mais uma vez veio à tona. Tais rebeliões poderiam facilmente lastrear               

uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Destaca-se também         

que o plano carcerário feminino não é diferente: falta de estabelecimentos próprios e             

adequados ao gênero feminino, acarretando mulheres encarceradas grávidas sem o          

devido acompanhamento pré-natal ou pós-parto, ausência de berçários, falta de          

fraudas e escassez de itens de higiene, sendo inclusive relatado na ADPF em tela o               

uso de miolo de pão com o objetivo de obstruir fluxo menstrual (!). 

Neste caso, fica claro o desrespeito a preceitos fundamentais consagrados          

em nossa Constituição Federal. No relatório feito pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio,            

foram destacadas várias infrações a normas constitucionais, como: o princípio da           

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III), a proibição da tortura, do             

tratamento desumano ou degradante (artigo 5º, inciso III) e das sanções cruéis            

(artigo 5º, inciso XLVII, alínea “e”) assim como o dispositivo que impõe o             

cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do            

delito, a idade e sexo do apenado (artigo 5º, inciso XLVIII), o que assegura aos               

presos o respeito à integridade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX) e o que prevê a                 

presunção de não culpabilidade (artigo 5º, inciso LVII), os direitos fundamentais à            



saúde, educação, alimentação apropriada e acesso à Justiça. Além disso, o Brasil            

descumpre acordos internacionais nos quais é signatário. São eles o Pacto dos            

Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que            

em seus artigos 9.3 e 7.5, respectivamente, asseguram, basicamente, uma duração           

razoável do processo e um tratamento digno a qualquer pessoa detida ou            

encarcerada. 

Com o intuito de coibir as atrocidades que ocorrem no sistema prisional, a             

Corte Interamericana de Direitos Humanos buscou condenar o Estado brasileiro para           

que sejam cumpridas medidas provisórias que proporcionam uma vida digna aos           

presidiários brasileiros. Sendo assim, há um interesse internacional de impedir que a            

dignidade da pessoa humana seja ferida pelo nosso sistema prisional. Um dos            

grandes pontos controversos da ADPF 347 é a alegação de que o quadro prisional              

brasileiro é deteriorado pelo abuso exacerbado da prisão provisória, o que fomenta            

casos de superlotação de presos que aguardam julgamento. Logo, cai-se em um            

dilema, coibir o indivíduo e superlotar os presídios ou deixá-lo livre e apresentar um              

risco à sociedade brasileira. 

É notório que o cenário precisa da tutela jurisdicional para que haja uma efetiva              

melhora no sistema prisional brasileiro. Deve-se prezar o princípio da Dignidade da            

Pessoa Humana e impedir que estes seres humanos sejam tratados de forma            

animalesca, e assim, coibir as ações e omissões do poder público para que sejam              

determinantes na vida destes indivíduos que estão sob a tutela do Estado. 

 

Por fim, dá-se destaque duas pesquisas feitas recentemente, uma no Estado           

do Rio de Janeiro e outra feita em todo território nacional, cujas manchetes são as               

seguintes, respectivamente: 

 

“Segundo pesquisa do Centro de Estudos em Segurança e Cidadania da           
Universidade Cândido Mendes, 37% dos cariocas concordam com a         
frase "Bandido Bom é Bandido Morto". Mais de 2,3 mil pessoas foram            
ouvidas na pesquisa “Olho por Olho? O que pensam os cariocas sobre            
'bandido bom é bandido morto'". Um a cada três concordam total ou            
parcialmente com a frase, enquanto 2% ficaram neutros e 1% preferiu           



não opinar. Sessenta a cada 100 cariocas discordam da frase.”  7

 

Quanto ao julgamento da medida cautelar na Arguição de Descumprimento          

de Preceito Fundamental em comento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a           

ocorrência de violação generalizada de direitos fundamentais dos apenados. Alguns          

pontos foram destacados a total ausência de dignidade, higidez física e integridade            

psíquica, de forma que a intervenção judicial seria de extrema relevância, ante a             

incapacidade e inércia das instituições públicas e órgãos do poder público           

responsáveis pela administração do cárcere no país. A decisão colegiada deferiu,           

majoritariamente, a medida cautelar para: determinar que os juízes e tribunais           

observem os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção               

Interamericana de Direitos Humanos com a finalidade de realizar em até 90 dias             

audiências de custódia; viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade           

judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão; e             

imediatamente impôs descontingenciamento das verbas existentes no Fundo        

Penitenciário Nacional – FUNPEN, vedando à União Federal a realização de novos            

contingenciamentos, até que se reconheça a superação do Estado de Coisas           

Inconstitucional do sistema prisional brasileiro. 

 

 

 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Constituição Federal de 1988 estabelece como direitos e garantias, os           

princípios fundamentais explícitos e implícitos em seu diploma legal, além de           

recepcionar tratados de direitos em humanos do qual o país faça parte. A omissão              

dos órgãos públicos, prejudica demasiadamente a população em geral, sobretudo a           

parcela menos favorecida é diretamente prejudicada com mais intensidade, como          

7  http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/um-em-tres-cariocas-apoia-frase-bandido-bom-e-bandido-morto-diz-pesquisa.ghtml 
 



descreve o artigo 5, caput e incisos da Constituição Federal. Essa omissão e até              

mesmo ação, dos órgãos públicos, quando geram massivos e reiterados desrespeito           

aos direitos fundamentais do indivíduo, traduzem-se no Estado de Coisas          

Inconstitucional, declarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF          

347.  

O Estado de Coisas Inconstitucional, objeto da ADPF e deste trabalho, é            

caracterizado pela constatação da grave e permanente violação de direitos          

fundamentais que afetam um amplo número e indeterminado de pessoas. Além           

disso, é verificada a omissão reiterada de diferentes órgãos do estado no            

cumprimento de suas obrigações referentes a proteção de direitos fundamentais,          

deixando de utilizar medidas administrativas, legislativas e até orçamentárias para          

evitar e até solucionar ou superar tal ou tais violações. A solução para tanto, deve               

ser construída pela atuação conjunta de todos órgãos envolvidos e responsáveis           

forçando a adoção de mudanças estruturais.  

Trata-se de uma constatação: a situação carcerária no Brasil é reflexo do            

pensamento do povo brasileiro. O valor atribuído à vida e à dignidade de outrem é               

quase nulo. E pior, tal tratamento, muitas vezes com supedâneo da mídia e forte              

apelo popular fazem do problema um fator cíclico. Têm-se verdadeiras escolas do            

crime institucionalizadas nas penitenciárias, levando os índices de reincidência a          

beira dos 70%.  

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 busca         

reconhecer o "estado de coisas inconstitucional" do sistema penitenciário brasileiro,          

sendo assim, há o interesse em incriminar as atitudes do poder público perante às              

condições de vida dos presidiários. Os presídios brasileiros são dotados de celas            

superlotadas, falta de água potável e são dominados por facções criminosas. Logo,            

é a busca pela mudança desse paradigma que caracteriza esta ADPF, logrando            

êxito no julgamento no Supremo Tribunal Federal.  
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