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nossos filhos e as pessoas a redescobrirem a sua 

identidade e, assim, aumentar o seu auto-

respeito. Educação é o nosso passaporte para o 

futuro, pois o amanhã só pertence ao povo que 
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RESUMO 

A presente monografia objetiva analisar a teoria do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI), 

desenvolvida pela Corte Constitucional colombiana, e a sua aplicação no Direito Brasileiro. 

Para tal, inicia-se o estudo das omissões inconstitucionais e a sua relação com os direitos 

fundamentais. Serão estudadas as sentenças estruturais com a análise do caso Brown vs. Board 

of Education e, a partir de tal, como tal técnica é efetiva na superação das omissões 

inconstitucionais. Posteriormente, se inicia a análise do ECI e como a teoria se desenvolveu no 

Direito Colombiano, com o estudo das sentenças em que o Tribunal Constitucional daquele país 

entendeu que o ECI se aplicava, observando-se também a evolução que o Poder Judiciário 

apresentou na elaboração das sentenças estruturais nos casos em questão. Por fim, é feito o 

exame da ADPF 347, na qual o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu pela primeira vez 

o Estado de Coisas Inconstitucional no Brasil, numa ação que tratava do sistema carcerário 

brasileiro. 

Palavras-chave: Estado de Coisas Inconstitucional, sentenças estruturais, omissão 

inconstitucional, direitos fundamentais, sistema carcerário brasileiro, Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental. 
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ABSTRACT 

This monograph aims to analyze the theory of the Unconstitutional State of Things (ECI), 

developed by the Colombian Constitutional Court, and its application in the Brazilian law. To 

this end, the study of unconstitutional omissions and their relationship with fundamental rights 

begins. Structural sentences will be studied with the analysis of the Brown vs. Board of 

Education and, as such, if such technique is effective in overcoming unconstitutional omissions. 

Subsequently, the analysis of the ECI begins and how the theory developed in Colombian Law, 

with the study of the sentences in which the Constitutional Court of that country understood 

that the ECI was applicable, also observing the evolution that the Judiciary Branch presented 

in the elaboration of the structural sentences in the cases in question. Finally, an examination 

of ADPF 347 is carried out, in which the Federal Supreme Court (STF) recognized the 

Unconstitutional State of Things in Brazil for the first time, in an action that dealt with the 

Brazilian prison system. 

Keywords: Unconstitutional State of Things, structural sentences, unconstitutional omission, 

fundamental rights, Brazilian prison system, Arguition of Failure to Comply with Fundamental 

Precept. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  O presente estudo trata de Trabalho de Conclusão do Curso de Direito, da Universidade 

Federal Fluminense, campus Volta Redonda, e tem como objetivo fazer uma análise da 

aplicabilidade da teoria do estado de coisas inconstitucional pelo Poder Judiciário brasileiro. 

Conforme será demonstrado, esta teoria surgiu no âmbito dos julgamentos da Suprema 

Corte da Colômbia, com vistas a reconhecer a existência de um rol de direitos violados. 

Desse modo, no capítulo intitulado “Omissão Inconstitucional” tratar-se-á da análise 

das omissões inconstitucionais, trabalhando o conceito a partir da Constituição Federal e, de 

modo a auxiliar na compreensão, a explanação dos pressupostos necessários para que esteja 

presente uma omissão inconstitucional, bem como a diferenciação entre as omissões 

legislativas e as administrativas. 

 Adiante, se fará uma breve análise da evolução da jurisprudência do STF sobre o tema 

e logo após, a relação entre os direitos fundamentais e as omissões inconstitucionais. De modo 

a finalizar o capítulo, é feita a exposição das sentenças estruturais e se discorre acerca do caso 

Brown vs. Board of Education. 

No capítulo intitulado “Aspectos evolutivos da teoria do Estado de Coisas 

Inconstitucional, é trabalhada a origem do ECI no direito colombiano, através da Corte 

Constitucional daquele país. São trabalhadas três sentenças que demonstram uma certa 

evolução no manejo da teoria pelo legislador colombiano.  

Adiante, se passa à análise do conceito de ativismo judicial, bem como se apresenta a 

teoria do constitucionalismo dialógico, através do qual se pode verificar a possibilidade de uma 

legitimidade democrática e institucional ao ativismo. Ademais, quanto à teoria 

constitucionalista, é feita uma comparação com a clássica teoria dos freios e contrapesos 

(checks and balances), desenvolvendo-se o porquê do método dialógico ser mais efetivo na 

resolução de problemáticas como as tratadas no ECI. 

O capítulo se encerra com a conceituação do Estado de Coisas Inconstitucional, com os 

requisitos apresentados pela Corte Constitucional colombiana no julgamento da Sentença 

Unificadora nº 559, bem como os requisitos que o doutrinador Carlos Alexandre de Azevedo 

Campos considera como os mais importantes. 

Por fim, o capítulo intitulado “Análise da ADPF 347” se inicia apresentando as falhas 

estruturais no sistema carcerário brasileiro, com a explanação de dados que tratam do acesso à 

saúde, educação, ao trabalho e à integridade física do apenado. Sendo assim, posteriormente é 
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desenvolvida a ideia da presença de um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional 

no Brasil e o porquê é necessária a postura ativa do Supremo Tribunal Federal para a superação 

do ECI. Finalizando o capítulo e o presente trabalho, é feita uma análise da ADPF 347 em si, 

com os pedidos feitos pelo Partidos Socialismo e Liberdade - PSOL, autor da ação e a decisão 

da Corte Constitucional Brasileira. 
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2. A OMISSÃO INCONSTITUCIONAL 

 

Para que possamos compreender o que vem a ser o Estado de Coisas Inconstitucional, 

é necessário o entendimento do que é a omissão inconstitucional que, extraindo o seu conceito 

a partir da redação do art. 103, §2º da Constituição Brasileira de 19881, vem a ser a ausência de 

medida que torne efetiva uma norma constitucional, sendo que esta medida pode ser tanto 

legislativa quanto administrativa. 

Sendo assim, no que se refere à omissão legislativa inconstitucional, explica Francisco 

Fernández Segado, conforme mencionado por Carlos Alexandre de Azevedo Campos2,  que 

esta pode ser compreendida como uma “realidade bifronte”: de modo que “a omissão revela-se 

pelo descumprimento de uma obrigação constitucional do legislador, por outro, é também o 

resultado objetivamente produzido no ordenamento jurídico por esse mesmo descumprimento”. 

Segado delimita quatro pressupostos que auxiliam no entendimento da omissão 

legislativa inconstitucional. O primeiro é o descumprimento de um dever constitucional de 

legislar, sendo que “a passividade do legislador gere a violação de um dever constitucional de 

legislar”3.  

Já o segundo pressuposto é “o transcurso de um período razoável de tempo”, de modo 

que, se o tempo em que o legislador se queda inerte for longo, pode ser que haja o 

enquadramento como ECI. O terceiro pressuposto apresentado por Segado vem a ser o “efeito 

subjetivo de violação da Constituição”. No entendimento do autor, “a omissão legislativa, ainda 

sendo um comportamento passivo, está longe de ser neutro em suas consequências, propiciando 

efeitos de díspar natureza que tem como comum denominador a violação objetiva da Norma 

Suprema”4.  

Entende-se que há uma conexão entre a omissão do legislador com a consequência que 

é objetivamente transgressora da Norma Suprema. Por fim, o quarto pressuposto é a 

intencionalidade do legislador, que segundo Segado seria a mesma irrelevante para que ocorra 

a omissão legislativa5. 

 
1 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da 

República, [2017]. Disponível em: 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con198806.06.2017/art103.asp, acesso em 22 de janeiro de 

2021 
2 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 35 
3 Ibid, p. 35 
4 Ibid, p. 37 
5 CAMPOS (2019), op. cit. p. 37 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_103_.asp
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No campo das classificações de omissões legislativas, preceitua Gilmar Mendes6 a 

omissão legislativa pode ser absoluta ou total “quando o legislador não empreende a 

providência legislativa reclamada” bem como parcial, que ocorre “quando um ato normativo 

atende apenas parcialmente ou de modo insuficiente a vontade constitucional”. Carlos 

Alexandre de Azevedo Campos7 ainda acrescenta a omissão relativa na qual “há o 

envolvimento de tratamento jurídico diferenciado, privilegiando-se um grupo em detrimento de 

outro”. 

Carlos Alexandre de Azevedo Campos dispõe que8: 

para a doutrina em geral, portanto, a omissão normativa inconstitucional está sempre 

ligada a um enunciado constitucional em que é previsto um dever expresso e 

específico de legislar, configurada a ausência de atuação legislativa durante certo 

período de tempo razoável, implicando, dessa forma, violação objetiva à constituição. 

Assim, conceituada, estaria fora do campo de possibilidades da omissão 

inconstitucional possível violação de normas constitucionais autoaplicáveis, de um 

conjunto dessas normas ou da Constituição como um todo. 

 

Noutro giro, importante também o ensinamento de André Ramos Tavares9 no que tange 

à inconstitucionalidade por omissão “direta” e “com ato interposto”. Preceitua o autor que “a 

omissão pode ocorrer por incumprimento de determinação direta da Constituição ou, ao 

contrário, pode surgir por incumprimento de lei lastreada diretamente na Constituição”. 

Ademais, as omissões normativas podem ser “omissões regulamentares” que são dirigidas ao 

descumprimento do comando constitucional e decorrem da remissão legislativa que vem a ser 

uma das exigências do princípio da separação de poderes. No caso concreto, podemos entender 

que a falta de uma atuação da Administração Pública adquire autonomia sob o viés da 

inconstitucionalidade por omissão, pelo fato de que o dever de cumprimento da norma está 

inserido na “partilha constitucional de funções”. Importante a lição de Tavares, tendo em vista 

que a mesma nos auxilia na compreensão de que a omissão normativa pode ocorrer por inércia 

ou uma atuação inefetiva do legislador, bem como de órgãos da Administração Pública, 

podendo inclusive ocorrer por uma falha de coordenação entre os poderes. 

 
6 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. rev. e 

atual. - São Paulo: Saraiva, 2017 - (Série IDP), p. 1265 
7  CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 38 
8 Idem. Ibidem, p. 39 
9  TAVARES, André Ramos. O cabimento do Mandado de Injunção: a omissão inconstitucional e suas espécies. 

In Gilmar Ferreira et al. (Org.). Mandado de Injunção: estudos sobre sua regulamentação. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 391 
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No que se refere à omissão inconstitucional administrativa, esta ocorre “quando a 

Administração Pública deixa de cumprir, ou cumpre mal, as suas funções constitucionais, 

notadamente no que se refere à concretização de direitos fundamentais”.10  

Paulo Henrique Brunken Flores11 afirma que a omissão por parte do Poder Executivo: 

“fere a todos os princípios constitucionais aos quais a Administração Pública tem o 

dever de se vincular. Fere ao princípio da legalidade uma vez que vai claramente 

contra os dispositivos constitucionais que determinam a ideal concretização dos 

direitos fundamentais; fere aos princípios da segurança jurídica e igualdade vez que 

não há uma uniformização das decisões, o que permite uma judicialização excessiva 

dos direitos fundamentais que atendem apenas a uma pequena parcela elitizada da 

população, ou seja, deixa grande parte do povo que se encontra, em casos concretos 

substancialmente iguais, sem a devida prestação dos direitos que lhes seriam inerentes 

[...] fere, ainda, ao princípio da moralidade pois, afinal, é claro que atos não 

isonômicos e sem segurança jurídica e que, ainda, não dão conta de cumprir com as 

necessidades públicas e, consequentemente, com os fins constitucionais 

fundamentais, jamais poderiam ser considerados morais; e, por fim, fere com o 

princípio da eficiência, vez que nitidamente – e tal conclusão se percebe a partir do 

alto nível de demandas judiciais em que a Fazenda Pública é parte – não se faz uma 

gestão eficiente quando se deixa nas mãos do judiciário a função de decidir causas 

cuja competência originária seriam da própria Administração Pública que é detentora, 

em tese, do conhecimento das necessidades sociais e dos recursos públicos existentes. 

 

A partir da análise das omissões inconstitucionais, podemos observar que a simples 

positivação de normas constitucionais não garantem a aplicabilidade das mesmas. De tal modo, 

se fazem necessários dispositivos garantidores da aplicação de tais normas, como, por exemplo, 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão e o Mandado de Injunção. 

 

2.1. Evolução da jurisprudência do supremo tribunal federal 

 

 Podemos observar a existência de diversos dispositivos que exigem regulamentação 

infraconstitucional para que possam produzir seus efeitos na Constituição Federal de 1988. 

Ocorre que, historicamente, há a omissão do legislador ordinário em efetivar direitos 

constitucionais quando necessária uma regulamentação posterior. Tendo em vista tal situação, 

o Constituinte propôs duas ações constitucionais que visam a garantir a eficácia do texto 

constitucional: a Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão que, nas palavras de Luís 

 
10 FLORES, Paulo Henrique Brunken. Direitos Fundamentais, Princípios Constitucionais e Omissão 

Inconstitucional Administrativa: os precedentes administrativos como proposta de controle. Curitiba: Revista 

Tuiuti: Ciência e Cultura, dossiê FACJUR, n. 57, c. 5, 2018, p. 22. Disponível em: 

https://seer.utp.br/index.php/h/article/view/2045/1740, acesso em 27 de março de 2021. 
11 Ibid, p. 23 

https://seer.utp.br/index.php/h/article/view/2045/1740


 

17 
 

Roberto Barroso12 “trata-se de processo objetivo de guarda do ordenamento constitucional, 

afetado pela alegada lacuna normativa ou pela existência de um ato normativo reputado 

insatisfatório ou insuficiente” e; o Mandado de Injunção que Barroso13 define como aquele que 

“destina-se ao controle incidental da omissão, tendo sido concebido para a tutela de direitos 

subjetivos constitucionais, frustrados pela inércia ilegítima do Poder Público”. 

 Em relação à inconstitucionalidade por omissão, o Supremo Tribunal Federal tem 

assentado o entendimento de que não é possível que haja a supressão direta pelo tribunal 

constitucional da lacuna se verificada a inconstitucionalidade por omissão. No entanto, em 

alguns casos tem, além de reconhecer, com eficácia erga omnes, a mora legislativa, indicado 

prazo para a realização da ação necessária pelo Poder Legislativo ou, caso a omissão tenha sido 

praticada por algum órgão da Administração Pública, determinado que seja suprida a omissão 

no prazo de trinta dias. 

 Porém, podemos observar que há certa limitação nas decisões do STF em sede de 

inconstitucionalidade por omissão, sendo que, por muitas das vezes, o Congresso Nacional não 

tem cumprido de forma plena, nos termos que a Carta Maior exige, as decisões da Suprema 

Corte. À guisa de ilustração, na ADI 3.682/MT14, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, o 

Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade por omissão por conta da falta de lei complementar 

federal, conforme exige o §4º do artigo 18 da Constituição Federal de 1988, sendo esta condição 

prévia para a criação de municípios. Este vem a ser um dos casos em que o Supremo reconheceu 

a mora do legislador e estipulou um prazo para realização da medida legislativa, não suprimindo 

a lacuna em sua decisão.  

 Contudo, até os dias de hoje, o Congresso não produziu a lei complementar necessária 

para suprir a lacuna legislativa. O que ocorreu no prazo estabelecido pela Corte Constitucional 

foi a aprovação da Emenda Constitucional nº 57/2008, que convalidou os municípios criados 

até 31/12/2006. 

 No que se refere ao remédio constitucional mandado de injunção - também manejado 

para suprir lacuna normativa que impede os cidadãos de exercerem direitos plasmados na 

 
12 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 

doutrina e análise crítica da jurisprudência. 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1013 
13 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 

doutrina e análise crítica da jurisprudência. 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 588 
14 STF - Pleno. ADI 3.682/MT. Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ. 06/09/2007: “Voto no sentido de declarar o estado 

de mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável de 18 (dezoito) meses, adota 

ele todas as providências legislativas necessárias ao cumprimento do dever constitucional imposto pelo art. 18, 

§4º, da Constituição, devendo ser contempladas as situações imperfeitas decorrentes do estado de 

inconstitucionalidade gerado pela omissão”. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=485460, acesso em 23 de janeiro de 2021. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=485460
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Constituição em normas de eficácia limitada15, o Supremo de início também não admitira que 

pudesse sanar diretamente as omissões normativas inconstitucionais, o que esvaziava a 

finalidade desta garantia assecuratória de direitos.  

Mais tarde, no entanto, o STF começou a mudar o entendimento de que cabia a ele, em 

sede de mandado de injunção, apenas comunicar a mora normativa ao órgão inerte. Assim, na 

apreciação conjunta dos Mandados de Injunção nºs 670, 708 e 71216, em 25 de outubro de 2007, 

o Supremo encontrou solução provisória para que servidores públicos pudessem exercer o 

direito de greve, previsto no art. 37, VII, CF//88, mandando aplicar – mutatis mutandis – a lei 

de greve dos trabalhadores celetistas (Lei 7.783/89), até que o Poder legislativo editasse lei 

própria de greve dos servidores estatutários. 

 

2.2. Os direitos fundamentais e a omissão inconstitucional 

 

Uadi Lammêgo Bulos17 conceitua os direitos fundamentais como um “conjunto de 

normas, princípios, prerrogativas, deveres e institutos, inerentes à soberania popular, que 

garantem a convivência pacífica, digna, livre e igualitária, independentemente de credo, raça, 

origem, cor, condição econômica ou status social". 

Na modernidade, o primeiro documento que elencou um rol de direitos fundamentais 

foi a Declaração de Direitos de Virgínia de 177618, como podemos observar a seguir: 

Seção 1. Que todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes e 

têm certos direitos inerentes, dos quais, quando entram em um estado de sociedade, 

não podem, por nenhum acordo, privar ou despojar sua posteridade; ou seja, o gozo 

 
15 Neste sentido, José Afonso da Silva em sua teoria tricotômica do direito divide as normas constitucionais quanto 

à eficácia em: I - normas constitucionais de eficácia plena; II - normas constitucionais de eficácia contida e; III - 

normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida. “Na primeira categoria incluem-se todas as normas que, 

desde a entrada em vigor da constituição, produzem todos os seus efeitos essenciais (ou tèm a possibilidade de 

produzi-los), todos os objetivos visados pelo legislador constituinte, porque este criou, desde logo, uma 

normatividade para isso suficiente, incluindo direta e imediatamente sobre a matéria que lhes constitui objeto. O 

segundo grupo também se constitui de normas que incidem imediatamente e produzem (ou podem produzir) todos 

os efeitos queridos, mas prevêem meios ou conceitos que permitem manter sua eficácia contida em certos limites, 

dadas certas circunstâncias. Ao contrário, as normas do terceiro grupo 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”. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3ª Ed. 

rev. amp. e atual. São Paulo: Malheiros, 1998, pp. 82-83. 
16 STF - Pleno. MI 670-9/ES, Rel. Min, Maurício Corrêa. Relator p/ ac. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2007, DJ 

30/10/2008; STF - Pleno. MI 708-0/DF. Rel. Min, Gilmar Mendes,  j. 25/10/2007, DJ 30/10/2008; STF - Pleno. 

MI 712-8/PA. Rel. Min, Gilmar Mendes,  j. 25/10/2007, DJ 30/10/2008 
17 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva. 2015. 
18 ESTADOS UNIDOS. The Virginia Declaration of Rights. Disponível em: https://www.archives.gov/founding-

docs/virginia-declaration-of-rights, Acesso em 23 de janeiro de 2021 

https://www.archives.gov/founding-docs/virginia-declaration-of-rights
https://www.archives.gov/founding-docs/virginia-declaration-of-rights
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da vida e da liberdade, com os meios de adquirir e possuir propriedades, e buscar e 

obter felicidade e segurança 19 

 

 Os direitos fundamentais evoluem e estão intimamente ligados à evolução das 

constituições. De tal maneira, podemos observar que os direitos de primeira dimensão, que 

surgiram no século XVIII, em meio às revoluções e as constituições liberais europeias, são os 

direitos civis e políticos, aqueles que exigem uma prestação negativa do Estado, uma não 

interferência do Poder Público em suas liberdades. Contudo, mesmo estes direitos necessitam 

de ações do Estado para garanti-los frente às ameaças de terceiros. Carlos Alexandre de 

Azevedo Campos20 preceitua que “mesmo formuladas em clássicos enunciados constitucionais 

do tipo autoaplicáveis, as liberdades fundamentais podem precisar de tutela legislativa como 

meio de assegurar o seu gozo livre de ameaças e obstáculos de terceiros”. 

 A segunda dimensão dos direitos fundamentais surgiu no fim do século XIX, a partir da 

revolução industrial e após a massiva violação de direitos humanos decorrente desta, bem como 

a desigualdade social que se agravara. Podemos entender como os direitos de segunda dimensão 

os direitos econômicos, sociais e culturais. Estes almejavam uma conduta positiva do Estado, 

um dever de agir, de modo a garantir a concretização dos direitos de primeira dimensão bem 

como de outros. 

 A terceira dimensão dos direitos fundamentais surgiu após o fim da II Guerra Mundial 

e, conforme preceitua Ana Alice De Carli21, são “os denominados direitos difusos, ou de 

solidariedade, os quais são deslocados da esfera individual, pois são direitos transindividuais”. 

 De tal modo, no que se refere à falta de efetividade dos direitos fundamentais, podemos 

observar que, nos direitos de segunda dimensão, esta pode ocorrer por conta de uma ausência 

de coordenação entre o Poder Executivo, o Legislativo, além de questões orçamentárias, 

fazendo com que políticas públicas se tornem ineficientes. 

De modo a elucidar a questão, cabe a conceituação de políticas públicas de Maria Paula 

Dallari Bucci22, qual seja: 

 
19 Tradução Livre de: Section 1. That all men are by nature equally free and independent and have certain inherent 

rights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest their 

posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and possessing property, and 

pursuing and obtaining happiness and safety. 
20 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 73 
21 CARLI, Ana Alice De. Material Didático de Direito Constitucional III e de Direito Processual Constitucional. 

Disponível em: http://prj.sites.uff.br/wp-

content/uploads/sites/379/2020/09/APOSTILA.CONSTITUCIONAL.APLICADO.2020.pdf., acesso em 23 de 

janeiro de 2021.   
22 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In Maria Paula Dallari Bucci et al (Org.). 

Políticas Públicas: Reflexões sobre o Conceito Jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 1-50. 

http://prj.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/379/2020/09/APOSTILA.CONSTITUCIONAL.APLICADO.2020.pdf
http://prj.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/379/2020/09/APOSTILA.CONSTITUCIONAL.APLICADO.2020.pdf
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política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou 

conjunto de processos juridicamente regulados - processo eleitoral, processo de 

planejamento, processo de governo, processo orçamentário. processo legislativo, 

processo administrativo, processo judicial - visando coordenar os meios à disposição 

do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 

relevantes e politicamente determinados.  

Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definitivos, 

expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua consecução 

e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos resultados 

 

Sendo assim, convergindo com o conceito de políticas públicas de Bucci, na lição de 

Carlos Alexandre de Azevedo Campos podemos compreender que23:  

o imperativo constitucional de legislar ou editar medidas regulamentares, pressuposto 

necessário à configuração da omissão inconstitucional, deve ser vinculado à obrigação 

estatal geral de proteção dos direitos fundamentais. O critério de identificação da 

omissão inconstitucional deve, portanto, deslocar-se de considerações puramente 

formais, ligadas à heterogênea tipologia das normas constitucionais, teoreticamente 

construída a partir de elementos exclusivamente semânticos, para alcançar elementos 

materiais que sirvam a avaliar os efeitos negativos da ação omissiva absoluta ou 

parcial do legislador ou da administração pública sobre o exercício concreto dessas 

diferentes gerações de direitos fundamentais. 

 

Gilmar Ferreira Mendes24, por sua vez, define que “a omissão legislativa 

inconstitucional pressupõe a inobservância de um dever constitucional de legislar, que resulta 

tanto de comandos explícitos da Lei Magna como de decisões fundamentais de Constituição 

identificadas no processo de interpretação.” Sendo assim, podemos entender que a omissão 

legislativa inconstitucional não deve ser considerada somente em casos que há uma lacuna 

legislativa, dando margem também a interpretação do magistrado, devendo este levar em 

consideração o significado e a importância das normas constitucionais, bem como o âmbito da 

realidade social sobre a qual deverão incidir25. 

Por fim, importante ressaltar a existência de falhas estruturais nos casos em que a 

omissão inconstitucional ocorre por conta da falta de coordenação entre o legislador, órgãos e 

entidades públicas, responsáveis pela proteção e promoção dos direitos fundamentais. Ademais, 

essa falta de coordenação pode desencadear na ausência ou deficiência de políticas públicas, 

uma proteção insuficiente dos direitos fundamentais. 

 

 
23 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 74 
24 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. rev. e 

atual. - São Paulo: Saraiva, 2017 - (Série IDP), p. 1265 
25 SOUZA NETO, Claudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional. Teoria, História e Métodos 

de Trabalho. Op. Cit. p. 358 
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2.3. Aspectos gerais das sentenças estruturais 

 

Ao longo do presente capítulo foi possível observar que as omissões inconstitucionais 

afetam a proteção, bem como o exercício dos direitos fundamentais.  

Também constatamos que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO) e 

o mandado de injunção ainda não produzem os merecidos efeitos, considerando as suas 

importantes finalidades em defesa do exercício de direitos.  

De modo a iniciarmos o estudo a respeito das sentenças estruturais, devemos 

compreender o que vem a ser o litígio estrutural. Preliminarmente, o professor Abram Charles26 

aduz que no public law litigation, as cortes não são chamadas a resolver disputas entre 

indivíduos conforme princípios de direito privado, e sim para lidar com reivindicações, que 

podem ser deduzidas das leis e dos preceitos constitucionais, sobre mudanças sociais em larga 

escala, programas e políticas públicas. 

Sendo assim, de acordo com Carlos Alexandre de Azevedo Campos27, podemos 

entender que o litígio estrutural é, “em sua essência, public law litigation”. O mesmo vincula o 

ECI à fixação de structural remedies (remédios estruturais): structural injunctions. O autor 

ainda afirma que havendo a declaração do ECI, com a afirmação de seus pressupostos que serão 

estudados adiante, esta declaração pode ser entendida como um aval às cortes para proferirem 

sentenças estruturais. 

Essas sentenças devem ter um caráter que objetiva mudanças institucionais que vieram 

a causar a public law litigation, não sendo meros comandos aos órgãos administrativos para o 

cumprimento de determinadas obrigações. Por fim, as structural injunctions objetivam, nas 

palavras de Campos28: 

à reestruturação de instituições de governo, às alterações sistêmicas necessárias a 

assegurar a tutela de direitos fundamentais, que podem alcançar medidas legislativas, 

administrativas, regulatórias e orçamentárias. São remédios transformativos: buscam 

“reformas estruturais.” 

 

William Fletcher29 destaca, quanto às sentenças estruturais, o seguinte: 

o juiz normalmente requer que as partes concordem sobre um ‘plano’. Se as partes 

concordarem, o juiz estabelecerá uma injunction que incorpore esse acordo. Quando 

 
26 Cf. CHAYES, Abram. The Role of the Judge in the Public Law Litigation. Harvard Law Review. v. 89 (7). 

1976. pp. 1281-1316 
27 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 

196 
28 Ibid, p. 196 
29 FLETCHER, William A. The Discretionary Constitucion: Institutional Remedies and Judicial Legitimacy. Yale 

Law Journal. v. 91 (4), 1982, p. 639 
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solicitar planos das partes ou os formular por conta própria, a corte frequentemente 

buscará evidências adicionais e ouvirá o testemunho de experts sobre os possíveis 

efeitos das decisões a serem tomadas; às vezes, a corte apontará seus próprios experts, 

peritos e comitês; e, às vezes, ameaçará impor decisões draconianas que nem mesmo 

os autores desejam 

 

Ainda, de acordo com os ensinamentos de Fletcher, a corte poderá nomear um perito 

para supervisionar a implementação da decisão proferida, sendo que, em casos de a decisão 

vigorar por muitos anos, devem as partes submeter à juízo relatórios periódicos sobre o seu 

cumprimento. Por fim, importante destacar que a decisão pode sofrer alterações com o passar 

do tempo caso observe-se a inadequação daquela para cumprir o seu propósito. 

De modo a facilitar o nosso entendimento, passamos à análise do caso Brown vs Board 

of Education, que, em 1954, pode ser considerado como a primeira aplicação de uma sentença 

estrutural. 

Os Estados Unidos da América têm um histórico de segregação racial mesmo após a 

abolição da escravidão em 1865, com o advento da décima terceira e décima quarta emendas30. 

Apesar dos avanços que a legislação americana apresentou no final do século XIX, muitos 

estados estadunidenses, principalmente no sul do país, promulgaram leis que promoviam a 

segregação dos afro-americanos. Haviam estados em que negros não podiam frequentar as 

mesmas instalações públicas e os mesmos ônibus que os brancos, haviam escolas diferentes 

para crianças brancas e negras, entre outras. Essas leis que que mantinham a segregação racial 

mesmo após o fim da Guerra Civil Americana foram chamadas de Jim Crow Laws e tiveram 

vigência entre 1877 até a metade dos anos de 1960. 

Como exemplo de uma Jim Crow Law, podemos observar que no estado do Missouri, 

em 1929, foi sancionada uma lei que apresentava o seguinte conteúdo: “Escolas gratuitas 

separadas devem ser estabelecidas para a educação de crianças afrodescendentes; e será ilegal 

para qualquer criança de cor frequentar qualquer escola branca, ou qualquer criança branca 

frequentar uma escola de cor”31.  

Um importante caso foi Plessy v. Ferguson, em que um homem afro-americano havia 

se recusado a sair de um assento destinado a brancos num trem no estado da Louisiana e, por 

 
30 ESTADOS UNIDOS. [Constituição (1789)]. Constitution of the United States.  Filadélfia: Convenção de 

Filadélfia, 1787, p. 22. Disponível em: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CDOC-110hdoc50/pdf/CDOC-

110hdoc50.pdf, acesso em 30 de janeiro de 2021. 
31 Separate Is Not Equal: Brown v. Board of Education. National Museum of American History, Behring Center. 

Washington D.C., 2004. Disponível em: https://americanhistory.si.edu/brown/hi 

story/1-segregated/jim-crow.html, acesso em 30 de janeiro de 2021. Tradução Livre de: “Separate free schools 

shall be established for the education of children of African descent; and it shall be unlawful for any colored child 

to attend any white school, or any white child to attend a colored school.” 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CDOC-110hdoc50/pdf/CDOC-110hdoc50.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CDOC-110hdoc50/pdf/CDOC-110hdoc50.pdf
https://americanhistory.si.edu/brown/history/1-segregated/jim-crow.html
https://americanhistory.si.edu/brown/history/1-segregated/jim-crow.html
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conta disso, foi preso. O caso chegou à Suprema Corte em 1896 e esta decidiu que instalações 

racialmente separadas, se iguais, não violavam a Constituição. O Juiz Henry Billings Brown, 

escrevendo a opinião majoritária, afirmou que32: 

O objetivo da [Décima Quarta] emenda era, sem dúvida, fazer cumprir a igualdade 

das duas raças perante a lei, mas na natureza das coisas não poderia ter a intenção de 

abolir as distinções baseadas na cor, ou endossar o social, como distinto da política, 

igualdade […] Se uma raça for inferior à outra socialmente, a Constituição dos 

Estados Unidos não pode colocá-los no mesmo plano. 

 

Esse entendimento da Suprema Corte a respeito da Décima Quarta Emenda perdurou 

por muitos anos, sempre sendo favorável às Jim Crow Laws nos anos que se passaram desde 

então. 

A mudança de entendimento pôde ocorrer no caso que ficou conhecido como Brown v. 

Board of Education, que na realidade foi o nome dado a cinco casos diferentes que foram 

julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos em matéria que tratava da segregação nas 

escolas públicas, sendo eles: Brown v. Board of Education of Topeka, Briggs v. Elliot, Davis v. 

Board of Education of Prince Edward County (VA.), Bolling v. Sharpe, and Gebhart v. Ethel. 

Apesar da peculiaridade de cada caso, o cerne deles era um só: a discussão sobre a 

constitucionalidade da segregação patrocinada pelo Estado em escolas públicas. Importante 

destacar que a Constituição Americana, em sua Décima Quarta Emenda, em sua seção 133,  aduz 

que: 

Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas à jurisdição 

deste, são cidadãos dos Estados Unidos e do estado em que residem. Nenhum estado 

deve fazer ou fazer cumprir qualquer lei que restrinja os privilégios ou imunidades 

dos cidadãos dos Estados Unidos; nem qualquer estado privará qualquer pessoa da 

vida, liberdade ou propriedade, sem o devido processo legal; nem negar a qualquer 

pessoa dentro de sua jurisdição a igual proteção das leis34 

 

Sendo assim, o advogado Thurgood Marshall, que defendia os interesses daqueles que 

consideravam inconstitucional a segregação patrocinada pelos estados, alegou que os sistemas 

 
32 Plessy v. Fergunson. 163 U.S. 537. Disponível em:  https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/163/537, 

acesso em 30 de janeiro de 2021. Tradução Livre de “The object of the amendment was undoubtedly to enforce 

the absolute equality of the two races before the law, but, in the nature of things, it could not have been intended 

to abolish distinctions based upon color, or to enforce social, as distinguish d from political, equality [...] If one 

race be inferior to the other socially, the constitution of the United States cannot put them upon the same plane. 
33 ESTADOS UNIDOS. [Constituição (1789)]. Constitution of the United States.  Filadélfia: Convenção de 

Filadélfia, 1787, p. 22. Disponível em: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CDOC-110hdoc50/pdf/CDOC-

110hdoc50.pdf, acesso em 30 de janeiro de 2021. 
34 Tradução Livre de: All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, 

are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or enforce any law which 

shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person 

of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal 

protection of the laws. 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/163/537
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CDOC-110hdoc50/pdf/CDOC-110hdoc50.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CDOC-110hdoc50/pdf/CDOC-110hdoc50.pdf
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educacionais separados para negros e brancos eram inerentemente desiguais e, portanto, 

violavam a proteção igualitária das leis mencionada na 14ª Emenda da Constituição dos Estados 

Unidos. 

Em 14 de maio de 1954 a Suprema Corte decidiu que “no campo da educação pública 

a doutrina de 'separados, mas iguais' não tem lugar. Instalações educacionais separadas são 

inerentemente desiguais…”, nas palavras do Chefe de Justiça Warren35. 

Contudo, esta decisão, posteriormente conhecida como Brown I, não foi suficiente para 

a efetivação da mudança de paradigma no sistema educacional estadunidense. A Suprema 

Corte, por conta da iminente oposição dos estados sulistas, não buscou implementar 

imediatamente a sua decisão, ao contrário disso, buscou nos procuradores gerais dos estados 

que tinham alguma política segregacionista que estes elaborassem planos para a dessegregação. 

Sendo assim, em 31 de maio de 1955, no que ficou conhecido como Brown II, a 

Suprema Corte traçou um plano de como deveria ocorrer a dessegregação nos sistemas 

educacionais estadunidenses, sendo que esta deveria proceder como “toda velocidade 

deliberada”, ou seja, tão rápido quanto fosse desejável aos estados. 

Ocorre que, na primeira década após o caso Brown v. The Board of Education, os 

conselhos escolares locais descumpriram uma parcela considerável do determinado pela 

Suprema Corte. Tendo em vista a inefetividade de sua decisão, em conjunto com as cortes 

distritais, a Suprema Corte pôde compreender que para o fim da segregação racial no sistema 

educacional, era necessária uma postura mais ativa, objetivando a reestruturação propriamente 

dita do sistema de educação pública. 

Podemos concluir, seguindo a lição de Carlos Alexandre de Azevedo Campos36, que 

após a omissão contínua dos conselhos locais para a efetivação do comando emanado pela 

Suprema Corte, bem como de falhas estruturais supervenientes, as cortes distritais, em conjunto 

com o Tribunal Constitucional Estadunidense, “passaram a determinar medidas e supervisionar 

efetivamente o seu cumprimento”.  

Em suma, após análise do caso concreto, podemos definir as sentenças estruturais como 

aquelas que, por meio de pronunciamentos judiciais, objetivam corrigir falhas estruturais, sendo 

que estas dão causa à uma omissão inconstitucional que pode ser observada quanto não há 

 
35 COURTS, United States. History - Brown v. Board of Education Re-enactment. Disponível em: 

https://www.uscourts.gov/educational-resources/educational-activities/history-brown-v-board-education-re-

enactment, acesso em 30 de janeiro de 2021 
36 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 

200 

https://www.uscourts.gov/educational-resources/educational-activities/history-brown-v-board-education-re-enactment
https://www.uscourts.gov/educational-resources/educational-activities/history-brown-v-board-education-re-enactment
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coordenação entre os Poderes no desenvolvimento e na execução de políticas públicas, 

verificando-se através da falta ou da insuficiente tutela de direitos fundamentais. 

 

3. ASPECTOS EVOLUTIVOS DA TEORIA DO ESTADO DE COISAS 

INCONSTITUCIONAL  

 

Neste capítulo buscamos trazer à baila o objeto de análise do presente trabalho: o Estado 

de Coisas Inconstitucional, começando pela sua origem. 

 

3.1. Origem de tese do estado de coisas inconstitucional 

 

Inicialmente, é importante destacarmos que o termo “Estado de Coisas Inconstitucional” 

surgiu através da Corte Constitucional Colombiana, no julgamento da Sentença de Unificação 

559, de 6 de novembro de 199737. Porém, como poderemos observar no decorrer deste capítulo, 

diversos elementos essenciais para a caracterização do ECI já foram adotados em decisões de 

outros países. 

 A Corte Colombiana, ao reconhecer o ECI, buscou que o Estado viesse a observar as 

graves violações às garantias dos direitos fundamentais por omissão do Poder Público, 

decorrentes de falhas estruturais ou ainda da inércia dos poderes. Libardo José Ariza38 entende 

que: 

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. [...] 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.” 

 

 
37 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia SU.559/97. Disponível em: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU559-97.htm, acesso em 22 de janeiro de 2021 
38 ARIZA, Liberdo José. The Economic and Social Rights of Prisioners and Constitutional Court Intervention in 

the Penitentiary System in Colombia. Apud. MALDONADO, Daniel Bonilla. Constitutionalism of the Global 

South. The Activism Tribunals of India South Africa and Colombia. Nova Iorque: Cambridge University Press, 

2013. p. 129 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU559-97.htm
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Podemos entender que o reconhecimento do ECI em determinada matéria, vem a ser 

uma prova da distância que há entre o direito fundamental prescrito na Carta Magna e o efetivo 

exercício deste direito. 

O Estado de Coisas Inconstitucional tem como base os structural remedies dos Estados 

Unidos que, conforme explicado no capítulo anterior, vêm a ser remédios constitucionais que 

buscam alterações sistêmicas para assegurar a tutela de direitos fundamentais. 

A Corte Constitucional Colombiana é, nas palavras de Carlos Alexandre de Azevedo 

Campos39, "considerada paradigma do ativismo judicial na América Latina e uma das mais 

ativistas do mundo”. Fruto da Constituição Política da Colômbia de 1991, a Corte tem como 

objetivo, de acordo com o art. 241 da Carta Magna Colombiana40, a guarda da integridade e 

supremacia da Constituição, sendo que, como veremos ao longo do presente trabalho, o ECI 

vem a ser uma ferramenta desenvolvida pela Corte de modo a garantir o cumprimento dos 

direitos fundamentais emanados pela Carta Política pátria. 

 

3.1.1. A Sentença Unificadora nº 559 

 

Conforme já mencionado, foi na Sentença Unificadora nº 559 de 6 de novembro de 

199741 que a Corte Constitucional Colombiana declarou, pela primeira vez, o Estado de Coisas 

Inconstitucional.  

O caso versava sobre 45 professores dos municípios de María La Baja e Zambrano que 

tiveram os seus benefícios previdenciários negados, apesar de contribuírem mensalmente com 

5% de seus rendimentos para um fundo previdenciário denominado Fundo de Prestación 

Social. 

Apesar da contribuição ordinária dos docentes, estes não recebiam nenhuma prestação 

social em matéria de saúde. Ademais, a autoridade municipal de María La Baja informou que 

haviam poucos recursos financeiros e que por conta disso, não seria possível solucionar o 

problema, declarando que: “a tutela pode ser favorável [aos professores], mas se o município 

for condenado a pagar, será impossível fazê-lo porquê [...] os recursos são insuficientes” 

 
39 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 

105 
40  COLÔMBIA. [Constituição (1991)]. Constituição Política da Colômbia.  Bogotá: Assembleia Nacional 

Constituinte, 1991, p. 89. Disponível em: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf, acesso em 22 

de janeiro de 2021. 
41 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia SU.559/97. Disponível em: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU559-97.htm, acesso em 22 de janeiro de 2021 

https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU559-97.htm
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Os docentes utilizaram-se da ação de tutela para buscar a garantia de defesa dos seus 

direitos fundamentais. A ação de tutela se encontra presente no art. 86 da Constituição Política 

da Colômbia e preceitua que:  

Artigo 86. Toda pessoa terá uma ação de proteção para reclamar perante os juízes, em 

qualquer momento e lugar, através de procedimento preferencial e sumário, por si ou 

por quem atue em seu nome, a proteção imediata de seus direitos constitucionais 

fundamentais, sempre que estes resultem violados ou ameaçados por ação ou omissão 

de qualquer autoridade pública.42 

 

Sendo assim, podemos observar que os efeitos da ação de tutela são inter partes, ou seja, 

os efeitos da decisão somente recaem para as partes presentes na lide. De tal modo, quando as 

falhas estruturais implicam na tutela deficiente, ou na ausência de tutela, de direitos 

fundamentais de diversos indivíduos e estes, afetados, recorressem ao judiciário colombiano, 

haveriam diversas ações de tutela com o mesmo objetivo, sobrecarregando o Judiciário. 

Portanto, de modo a evitar que viesse a ocorrer essa sobrecarga no sistema judiciário 

colombiano, a Corte Constitucional fez uma interpretação extensiva à ação de tutela, 

possibilitando que, presentes alguns requisitos, seja declarado o Estado de Coisas 

Inconstitucional, produzindo efeito erga onmes, ou seja, perante todos. 

A Corte reconheceu que os docentes não estavam exercendo os direitos fundamentais 

sobre os quais tinham titularidade, expondo ao longo de todo o julgamento as falhas estruturais 

que precediam a situação em que os professores se encontravam, dando causa à ela. 

A Corte pôde perceber que o caso dos docentes municipais não era algo que afetava 

somente aqueles e sim, se tratava de um problema geral, que afetava um número significativo 

de docentes em todo o país e que tinha como causa a execução desordenada e irracional da 

política educativa. De tal modo, a Corte decidiu que deveria ser emitida uma ordem para as 

autoridades competentes para que, com a maior brevidade, adotassem as medidas necessárias 

para eliminar os fatores que geravam um estado de coisas inconstitucional. Tal decisão seguiu 

as premissas de que43: 

 
42 COLÔMBIA. [Constituição (1991)]. Constituição Política da Colômbia.  Bogotá: Assembleia Nacional 

Constituinte, 1991. Disponível em: https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-4/articulo-86, acesso 

em 22 de janeiro de 2021. Tradução Livre de: Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante 

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 

actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 
43 Tradução Livre de: (1) La Corte Constitucional tiene el deber de colaborar de manera armónica con los restantes 

órganos del Estado para la realización de sus fines (C.P. art., 113). Del mismo modo que debe comunicarse a la 

autoridad competente la noticia relativa a la comisión de un delito, no se ve por qué deba omitirse la notificación 

de que un determinado estado de cosas resulta violatorio de la Constitución Política. / (2) El deber de colaboración 

se torna imperativo si el remedio administrativo oportuno puede evitar la excesiva utilización de la acción de tutela. 

Los recursos con que cuenta la administración de justicia son escasos. Si instar al cumplimiento diligente de las 

obligaciones constitucionales que pesan sobre una determinada autoridad contribuye a reducir el número de causas 

https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-4/articulo-86
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[1] A Corte Constitucional tem o dever de colaborar de maneira harmônica com os 

outros órgãos do Estado para a realização de seus fins (C,P, art., 113). Do mesmo 

modo que deve se comunicar a autoridade competente a notícia relativa ao 

cometimento de um delito, não se vê porque deva omitir-se a notificação de que um 

determinado estado de coisas resulta a violação da Constituição Política. 

 

[2] O dever de colaboração torna-se imperativo se o recurso administrativo adequado 

puder evitar o uso excessivo da ação de proteção. Os recursos disponíveis para a 

administração da justiça são escassos. Se a exigência do cumprimento diligente das 

obrigações constitucionais que pesam sobre uma determinada autoridade contribui 

para a redução do número de processos constitucionais, que de outra forma seriam 

inexoravelmente apresentados, tal ação também é um meio legítimo pelo qual o 

Tribunal exerce sua função de guardião da integridade de a Constituição e a eficácia 

dos seus mandatos. 

 

[3] se o estado de coisas que, como tal, não está de acordo com a Constituição Política, 

estiver diretamente relacionada com a violação de direitos fundamentais, verificada 

em processo de tutela pelo Tribunal Constitucional, a notificação da regularidade 

existente pode ser acompanhada de um requisito específico ou genérico dirigido às 

autoridades no sentido de agir ou de abster-se de o fazer. Nesse caso, deve entender-

se que a notificação e o pedido constituem o repertório de despachos que o Tribunal 

pode proferir, em sede de revisão, a fim de restabelecer a ordem fundamental violada. 

A circunstância de a situação não só servir de fundamento causal para a lesão jus 

fundamental examinada, mas também de o ser em relação a situações semelhantes, 

não pode restringir o alcance da exigência formulada. 

 

Sendo assim, podemos observar que a decisão da Corte Constitucional teve efeito erga 

omnes, de modo que, tendo em vista que cerca de 80% dos professores colombianos 

encontravam-se na mesma situação dos docentes de María La Baja e Zambrano, poderia 

ocorrer uma sobrecarga do judiciário colombiano, prejudicando a qualidade dos julgamentos. 

Evitou-se então que tal situação ocorresse, decidindo-se através do estado de coisas 

inconstitucional, a favor de todos os casos similares. 

Quanto à contribuição do Poder Judiciário com os outros poderes para atingir os 

objetivos do Estado. A Corte Colombiana, tendo como propósito a superação do ECI na matéria 

em questão, determinou que: a) as autoridades competentes, que não as presentes na ação de 

tutela, fossem notificadas para, em tempo razoável, corrigir o problema; b) as autoridades 

presentes na tutela, com prazo de um ano, contado a partir de 1º de janeiro de 1998, que 

 
constitucionales, que de otro modo inexorablemente se presentarían, dicha acción se erige también en medio 

legítimo a través del cual la Corte realiza su función de guardiana de la integridad de la Constitución y de la 

efectividad de sus mandatos. / Ahora bien, si el estado de cosas que como tal no se compadece con la Constitución 

Política, tiene relación directa con la violación de derechos fundamentales, verificada en un proceso de tutela por 

parte de la Corte Constitucional, a la notificación de la regularidad existente podrá acompañarse un requerimiento 

específico o genérico dirigido a las autoridades en el sentido de realizar una acción o de abstenerse de hacerlo. En 

este evento, cabe entender que la notificación y el requerimiento conforman el repertorio de órdenes que puede 

librar la Corte, en sede de revisión, con el objeto de restablecer el orden fundamental quebrantado.  La circunstancia 

de que el estado de cosas no solamente sirva de soporte causal de la lesión iusfundamental examinada, sino que, 

además, lo sea en relación con situaciones semejantes, no puede restringir el alcance del requerimiento que se 

formule. 
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afiliassem os docentes de seus municípios ao Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de 

Magisterio. 

 

 

3.1.2. A Sentença T-153 

 

No desenvolvimento do presente trabalho, também se faz necessária uma análise da 

Sentencia T-153 de 28 de abril de 199844, a qual lidou com o problema da superlotação 

carcerária e das condições desumanas das Penitenciárias Nacionais de Bogotá e de Bellavista 

de Medellín. Conforme se verá adiante, a problemática enfrentada pela Corte Colombiana vem 

a ser a mesma que o Supremo Tribunal Federal teve que lidar no julgamento da ADPF nº 347. 

No caso colombiano, a Corte teve que enfrentar as condições do encarceramento que 

impediam que os reclusos pudessem usufruir dos meios necessários para a ressocialização, 

como o estudo e o trabalho, bem como tivessem as mínimas condições de levar uma vida digna 

no cárcere. Ademais, era de grande preocupação para o Tribunal a superlotação do sistema 

carcerário que impedia a separação dos internos por categorias. 

Após a constatação de dados e a realização de estudos, pôde se verificar que a situação 

de violação de direitos não ocorria somente nas duas penitenciárias nacionais, era algo 

generalizado no país. A Corte então identificou que se encontravam presentes todos os 

pressupostos necessários para a declaração do ECI, conforme podemos verificar na ementa45:  

ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL NO ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL - Superlotação 

 
44 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-153/98. Disponível em: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-153-98.htm, acesso em 23 de janeiro de 2021. 
45 Tradução Livre de: ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO 

- Hacinamiento / Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia 

de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de 

oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición 

del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos 

fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e 

integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc. Durante 

muchos años, la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia 

la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de 

las leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una pronta solución. En realidad, 

el problema carcelario representa no sólo un delicado asunto de orden público, como se percibe actualmente, sino 
una situación de extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida. Pero el remedio de los males que 

azotan al sistema penitenciario no está únicamente en las manos del INPEC o del Ministerio de Justicia. Por eso, 

la Corte tiene que pasar a requerir a distintas ramas y órganos del Poder Público para que tomen las medidas 

adecuadas en dirección a la solución de este problema 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-153-98.htm
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As prisões colombianas são caracterizadas pela superlotação, graves deficiências nos 

serviços públicos e previdenciários, o reinado da violência, extorsão e corrupção e a 

falta de oportunidades e meios para a ressocialização dos internos. Esta situação está 

totalmente de acordo com a definição de estado de coisas inconstitucional. E daí se 

deduz uma flagrante violação de uma série de direitos fundamentais dos reclusos nas 

prisões colombianas, como a dignidade, a vida e a integridade pessoal, os direitos à 

família, à saúde, ao trabalho e à presunção de inocência, etc. Durante muitos anos, a 

sociedade e o Estado cruzaram os braços perante esta situação, observando com 

indiferença a tragédia quotidiana das prisões, embora representasse dia a dia a 

transgressão da Constituição e das leis. As circunstâncias em que a vida é passada nas 

prisões exigem uma solução rápida. Na realidade, o problema carcerário representa 

não apenas uma questão delicada de ordem pública, como se percebe atualmente, mas 

uma situação de extrema gravidade social que não pode ser deixada sem atendimento. 

Mas o remédio para os males que assolam o sistema prisional não está apenas nas 

mãos do INPEC ou do Ministério da Justiça. Por isso, o Tribunal deve passar a exigir 

que diferentes ramos e órgãos do Poder Público tomem as medidas cabíveis no sentido 

de resolver este problema. 

Conforme pode-se depreender da leitura da sentencia, a inércia dos agentes públicos, de 

modo que os mesmos não tinham interesse e se omitiam de adotarem medidas que pudessem 

solucionar a violação dos direitos que a população carcerária enfrentava, foi pressuposto 

fundamental para que a Corte declarasse o ECI e exigisse dos outros órgãos públicos medidas 

que viessem a solucionar o problema da superlotação carcerária. 

Rafaella Marineli Lopes46 diz que “anos após a expedição da sentença, o sistema 

carcerário colombiano obteve ampla diminuição da superpopulação carcerária que perdurou em 

meio a oscilações”, conforme podemos observar na tabela abaixo:  

Tabela 1: Dados do Sistema Carcerário Colombiano  

Ano População Capacidade Superlotação 

1997 42.454 29.217 45,31% 

1998 44.398 33.119 34,06% 

1999 45.064 33.600 34,12% 

2000 51.548 37.986 35,70% 

2001 49.302 42.575 15,80% 

2002 52.936 45.667 15,92% 

2003 62.227 48.291 28,86% 

2004 68.022 49.628 37,06% 

2005 66.829 49.821 34,13% 

 
46 LOPES, Rafaella Marineli. Estado de Coisas Inconstitucional: A judicialização em busca da efetivação dos 

direitos fundamentais no cárcere. Disponível em: https://amz.onl/iscpIbV, acesso em 23 de janeiro de 2021 

https://amz.onl/iscpIbV
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*Dados obtidos da Defensoria do Povo (2005) - INPEC (2004)47 

 

A Corte Constitucional tinha determinado em sua decisão um prazo de quatro anos para 

pôr fim ao ECI que havia no sistema carcerário colombiano. Conforme podemos observar na 

tabela acima, houve o cumprimento do determinado dentro do prazo. Ocorre que, após findado 

o prazo, a partir do ano de 2003, podemos observar que houve novamente um aumento na 

população carcerária. Tal situação fez com que fosse necessário que o Tribunal declarasse 

novamente em 2013, através da Sentencia T-38848, um novo ECI devido à superpopulação do 

sistema prisional. 

Carlos Alexandre de Azevedo Campos49 diz que o erro da Corte Constitucional no 

desenvolvimento da Sentencia T-153, foi “proferir ordens estruturais sem estabelecer 

procedimento de monitoramento durante a fase de implementação”. Tal monitoramento se faz 

necessário para se verificar se a decisão tem sido efetiva, se houve evolução e ainda quais os 

seus impactos em relação aos direitos das pessoas encarceradas. 

 

3.1.3. A Sentença T-025 

 

A Corte Constitucional teve que enfrentar em 22 de janeiro de 2004, na Sentencia T-

025, o mais importante caso de violação massiva de direitos fundamentais decorrente das falhas 

estruturais no Estado colombiano. A Sentencia originou-se de 108 ações de tutela propostas por 

1.150 famílias deslocadas em decorrência do contexto de violência na Colômbia, sobretudo em 

razão da atuação das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia).   

O deslocamento forçado na Colômbia ocorria por conta das ações violentas de grupos 

paramilitares, como as FARC, que ameaçavam a vida, a integridade física, gerando 

instabilidade e insegurança para a população. Aqueles que residiam em áreas sob influência 

desses grupos paramilitares, temendo por sua segurança, se viram obrigados a se deslocar 

dentro do território colombiano. Mesmo tendo conhecimento de tal situação, os agentes 

 
47 JARAMILLO, Juan Fernando, YEPES, Rodrigo Uprimny, GUARNIZO, Diana. Intervención Judicial em 

Cárcele. Bogotá. 2005. Disponível em: https://cdn.dejusticia.org/wp-

content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_35.pdf. acesso em 23 de janeiro de 2021. 
48 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-388/13. Disponível em: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2020/T-388-20.htm, acesso em 23 de janeiro de 2021 
49 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 

141 

https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_35.pdf
https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_35.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2020/T-388-20.htm
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públicos colombianos por muitos anos ignoraram as famílias desplazadas (refugiadas). Áreas 

sob influência das FARC no território colombiano foram aumentando com o passar dos anos e, 

muitos daqueles que se deslocavam forçadamente, tiveram que passar a vivem em moradias 

precárias nas comunas, como são chamadas as favelas colombianas e não tinham qualquer 

suporte por parte do Estado para que pudessem reconstruir as suas vidas. 

A Corte observou que as falhas estruturais do Estado colombiano eram o principal fator 

que levou à violação dos direitos fundamentais da população deslocada, por conta disso 

declarou o estado de coisas inconstitucional. O Tribunal, na ementa do julgado aduz que50: 

Vários elementos confirmam a existência de uma situação inconstitucional quanto à 

situação da população deslocada internamente. Em primeiro lugar, a gravidade da 

situação de violação de direitos enfrentada pela população deslocada foi 

expressamente reconhecida pelo mesmo legislador ao definir a condição de deslocada 

e ao evidenciar a violação massiva de múltiplos direitos. Em segundo lugar, outro 

elemento que confirma a existência de uma situação inconstitucional em matéria de 

deslocamento forçado é o elevado volume de ações de proteção movidas pelos 

deslocados para obter os diversos auxílios e o aumento do referido montante. Em 

terceiro lugar, os processos acumulados na presente ação de tutela confirmam este 

estado de coisas inconstitucional e indicam que a violação de direitos atinge grande 

parte da população deslocada, em múltiplos locais do território nacional e que as 

autoridades não adotaram as correções necessárias. Quarto, a continuação da violação 

de tais direitos não é atribuível a uma única entidade. Em quinto lugar, a violação dos 

direitos dos deslocados baseia-se em fatores estruturais previstos no apartado 6 desta 

providência, entre os quais se destaca a falta de correspondência entre o que diz a 

regulamentação e os meios para cumpri-la, aspecto que adquire uma dimensão 

especial quando se olha para os recursos insuficientes dada a evolução do problema 

do deslocamento e a magnitude do problema é avaliada em face da capacidade 

institucional de responder de maneira oportuna e eficaz.  

 

Sendo assim, podemos entender que, no caso em tela, estão presentes como requisitos 

do estado de coisas inconstitucional: a) o elevado número de ações de tutela que se justificam 

pela violação massiva dos direitos fundamentais da população deslocada, afetando uma grande 

parcela do povo colombiano; b) que as autoridades estatais não adotaram os meios necessários 

 
50 CORTE CONSTITUCIONAL DA COLÔMBIA. Sentencia T-025/04. Disponível em: 

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm>, acesso em 23 de janeiro de 2021. 

Tradução Livre de: 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, 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.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm
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para corrigir a situação que os desplazados se encontravam; c) o fato da violação dos direitos 

não decorrer da omissão inconstitucional de somente uma entidade estatal e; d) a violação decorre 

de falhas estruturais. 

Por fim, diferentemente de outros casos em que foi reconhecido o ECI, no caso do 

deslocamento forçado, a Corte tomou para si a jurisdição sobre o litígio. Na decisão o Tribunal 

resolveu51: 

1) declarar o Estado de Coisas Inconstitucional; 

2) comunicar a declaração do ECI ao Conselho Nacional para a Atenção Integral à 

População Deslocada pela Violência para que formule e implemente um plano de ação 

para superar o ECI, dando especial atenção à ajuda humanitária dentro dos prazos a 

seguir: 

a) até 31 de março de 2004, o Conselho Nacional de Atenção Integral à População 

Deslocada pela Violência deverá (i) especificar a situação atual da população 

deslocada cadastrada no Sistema Único de Cadastro, determinando seu número, 

localização, necessidades e direitos. estágio de política; (ii) determinar a magnitude 

do esforço orçamentário necessário para o cumprimento da política pública de 

proteção dos direitos fundamentais dos deslocados; (iii) definir o percentual de 

participação na apropriação de recursos que corresponde à Nação, aos entes territoriais 

e à cooperação internacional; (iv) indicar o mecanismo de obtenção de tais recursos, 

e (v) prever um plano de contingência para o caso em que os recursos dos entes 

territoriais e da cooperação internacional não cheguem no tempo e no valor orçado, 

para que tais carências sejam compensados com outros meios de financiamento. 

b) No ano seguinte à comunicação deste acórdão, o Diretor da Rede de Solidariedade 

Social, os Ministros da Fazenda e do Crédito Público e do Interior e da Justiça, bem 

como o Diretor do Departamento de Planejamento Nacional e os demais membros do 

Conselho Nacional pela Atenção Integral à População Deslocada pela Violência, 

envidarão todos os esforços necessários para garantir que a meta orçamentária por eles 

fixada seja alcançada. Se dentro do período daquele ano, ou anterior, for evidente que 

não é possível alocar o volume de recursos estabelecido, eles devem (i) redefinir as 

prioridades dessa política e (ii) desenhar as modificações que serão necessárias para 

introduzir na política estadual de atendimento à população deslocada. Em qualquer 

caso, para a adoção das referidas deliberações, deve ser assegurado o gozo efetivo dos 

mínimos de que depende o exercício do direito à vida em condições dignas, indicados 

na seção 9 da presente Sentença. 

c) Oferecer às organizações representativas da população deslocada oportunidades de 

participação efetiva na adoção das decisões tomadas para a superação da 

inconstitucionalidade e informá-las mensalmente dos avanços alcançados; 

3) comunicar a situação de inconstitucionalidade ao Ministro do Interior e da Justiça, 

para que este interceda a governadores e prefeitos para adotem as decisões coerente 

com o plano nacional de atenção à população deslocada. Ao tomar tais decisões, eles 

devem oferecer oportunidades suficientes para a participação efetiva de organizações 

que representem os interesses da população deslocada. As decisões adotadas serão 

comunicadas ao Conselho Nacional até 31 de março de 2004; 

4) ordenar que o Conselho Nacional de Atenção Integral à População Deslocada pela 

Violência adote um programa de ação, com cronograma preciso, no prazo de 3 meses 

a partir da comunicação da Sentença, visando corrigir as deficiências de capacidade 

institucional; 

5) ordenar que o Conselho Nacional de Atenção Integral à População Deslocada, no 

prazo máximo de 6 meses, contados da comunicação da Sentença, conclua as ações 

destinadas a assegurar que todos os deslocados efetivamente gozem da proteção 

mínima de seus direitos; 

 
51 CORTE CONSTITUCIONAL DA COLÔMBIA. Sentencia T-025/04. Disponível em: 

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm>, acesso em 23 de janeiro de 2021. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm
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6) comunicar ao Ministro da Fazenda e do Crédito Público, ao Diretor do 

Departamento de Planejamento Nacional e ao Ministro das Relações Exteriores, 

acerca dos prazos para cumprimento das metas; 

prevenir a todas as autoridades nacionais e territoriais para que prestem auxílio e 

atenção à população deslocada, independentemente da propositura da ação de tutela; 

7) ordenar ao Diretor da Rede de Solidariedade para que instrua os encarregados do 

atendimento aos deslocados, para que os informem imediata, clara e precisamente 

sobre a Carta dos Direitos Fundamentais de toda pessoa que tenha sido vítima de 

deslocamento interno forçado; 

8) determinar que os agentes estatais analisassem e decidissem, de forma 

fundamentada e dentro de um prazo de quinze dias, a outorga das ajudas previstas nos 

programas de moradia e de restabelecimento socioeconômico; 

9) ordenar à Rede de Solidariedade que, no prazo de oito dias, avalie a situação das 

pessoas deslocadas demandantes, dando-lhes acesso imediato às ajudas humanitárias 

previstas e a orientação adequada acerca o acesso aos programas de auxílio de saúde, 

medicamentos, educação para menores, moradia e restabelecimento socioeconômico; 

10)comunicar ao Procurador-Geral da Nação e ao Defensor do Povo para que ambos 

viessem a acompanhar o cumprimento da decisão. 

 

Carlos Alexandre de Azevedo Campos52 diz que a sentença pode ser considerada a mais 

completa em relação ao ECI, tanto pela amplitude de motivos que fizeram com que a Corte 

Colombiana reconhecesse o estado de coisas inconstitucional em relação à população 

deslocada, bem como por conta do extenso rol de ordens proferidas com o objetivo de superar 

o ECI quanto à esta questão. 

O autor ainda destaca um importante mecanismo que pôde auxiliar no cumprimento das 

ordens expedidas na sentença que foi o monitoramento da implementação destas. Seja por meio 

de audiências públicas ou ainda através dos autos (decisões posteriores que vieram a garantir a 

efetividade da Sentencia T-025/04), a Corte, bem como outros agentes relacionados à demanda, 

puderam efetivar a decisão, proporcionando avanços na situação da população deslocada, 

cogitando-se até que o ECI que havia originado a demanda havia sido superado. 

 

3.2. Conceito da teoria do estado de coisas inconstitucional 

 

Antes de conceituarmos o ECI, se faz necessária a explanação do que a Corte 

Constitucional Colombiana veio a definir como pressupostos para verificar-se a existência de 

um estado de coisas inconstitucional. Ademais, de suma importância é a delimitação de tais 

pressupostos, tendo em vista a natureza dos casos em que há a aplicação da teoria, evitando-se 

que hajam excessos no uso da tese desenvolvida. 

 
52 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 
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Carlos Alexandre de Azevedo Campos53, em análise aos pressupostos elencados pela 

Corte Colombiana na Sentencia T-025 de 2004, de maneira a facilitar a compreensão do tema, 

os divide em quatro pressupostos. 

O primeiro pressuposto é a constatação de um quadro de “violação massiva e contínua 

de diferentes direitos fundamentais, que afeta a um número amplo de pessoas”. No decorrer da 

lide, a Corte verifica que, além de afetar as garantias fundamentais dos demandantes, o 

fenômeno afeta um número elevado de pessoas. Caso o Tribunal decidisse somente no caso 

concreto, com a sua decisão tendo efeito inter partes, estaria se omitindo frente à violação dos 

mesmos direitos que ocorrerem sistematicamente ao redor do país, caracterizando-se uma 

omissão inconstitucional por parte do Judiciário. 

O autor leciona ainda que, para que haja a identificação deste primeiro pressuposto, é 

necessária a presença de três aspectos: a) violação massiva e contínua de direitos; b) variedade 

de direitos fundamentais violados e; c) número amplo e expressivo de pessoas e grupos 

afetados. 

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”, de modo 

que para que possa se caracterizar o ECI é necessária a presença desta omissão estatal. De tal 

modo podemos relacionar este pressuposto com o estudo das omissões inconstitucionais feito 

no primeiro capítulo do presente trabalho.  

A omissão por parte do agente estatal não decorre somente através de uma lacuna 

legislativa que poderia ser suprida, no Direito brasileiro, por intermédio de uma ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão ou através de mandado de injunção. Pode ocorrer também 

por conta de falhas estruturais que, como estudado anteriormente, decorrem da falta ou da 

deficiência de políticas públicas.  

Sendo assim, podemos observar situações em que há a inércia do agente público para 

garantir o exercício do direito fundamental por parte da população ou ainda, mesmo que o 

agente esteja desenvolvendo atividades garantidoras do direito, estas são insuficientes por conta 

da falta de coordenação entre todos os envolvidos, não atingindo o resultado esperado. 

Noutro giro, o terceiro pressuposto está relacionado com as “medidas necessárias à 

superação da inconstitucionalidade”. Seguindo a lição do professor Campos, podemos 

compreender que há o ECI quando, para que seja superada a violação de direitos fundamentais, 

 
53 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 
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é necessária a aplicação de remédios estruturais, sendo que estes são dirigidos não a um só 

órgão, mas a um conjunto desses. É compreendida a necessidade de mudanças estruturais para 

que se possa haver uma alteração na realidade fática que ensejou o acolhimento da teoria do 

ECI. 

O quarto pressuposto se refere ao potencial congestionamento do Poder Judiciário, 

tendo em vista o “número elevado de afetados transformarem a violação de direitos em 

demandas judiciais, que se somariam às já existentes”. A atuação da Corte, de modo a alcançar 

todos os afetados possíveis, produzindo efeito erga omnes, com a decisão, é benéfica não 

somente ao Judiciário em si, evitando o congestionamento judicial, mas também possibilitando 

a isonomia na solução das violações de direitos fundamentais. 

Tendo em vista os pressupostos apresentados, Carlos Alexandre de Azevedo Campos54 

define o ECI como: 

técnica de decisão por meio da qual corte e juízes constitucionais, quando 

rigorosamente identificam um quadro de violação massiva e sistêmica 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. 

 

Por fim, importante destacar o papel ativista da Corte Constitucional que, a partir de 

uma rigorosa identificação dos pressupostos para a aplicação do ECI, o adota para que possa, 

através das sentenças estruturais, conseguir superar o quadro de violação massiva e sistêmica 

de direitos fundamentais. Neste sentido, Lorena Silva de Sousa55 diz que, objetivando a 

proteção dos direitos fundamentais, “é dever do Judiciário intervir na realização e 

implementação de políticas públicas a fim de tutelar tais direitos”, de modo que a intervenção 

do Poder Judiciário é a única saída para a mudança da situação vigente. 

 

3.3. O ativismo judicial e o constitucionalismo dialógico 

 

3.3.1. Conceito de ativismo judicial 

 

 
54 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 

193-194 
55 SOUSA, Lorena Silva de. A crise no sistema prisional e o reconhecimento do “Estado de Coisas 

Inconstitucional”: uma análise dos fundamentos fáticos e jurídicos na provocação ao Supremo Tribunal Federal 

na ADPF de nº 347. Uberlândia: LAECC, 2019, p. 65 
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Luís Roberto Barroso56 estabelece que:  

A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa 

do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior 

interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura ativista se 

manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) a aplicação direta da 

Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e 

independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de 

inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em 

critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a 

imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria 

de políticas públicas. 

 

Ademais, importante destacar que, conforme preceitua Lorena Silva de Sousa57, a 

interferência dos juízes no exercício dos Poderes Legislativo e/ou Executivo “deve acontecer 

apenas em casos peculiares e de extrema necessidade, a fim de evitar o que se chama de 

supremacia judicial”. 

Carlos Alexandre de Azevedo Campos58, analisando as críticas direcionadas à atuação 

das Cortes Constitucionais, no tocante às omissões inconstitucionais sobre direitos 

fundamentais, diz que: 

As críticas feitas ao exercício expansivo de cortes constitucionais ou supremas, 

inclusive quando voltado à garantia de direitos fundamentais, possuem, de um modo 

geral, duas vertentes: (i) a primeira acusa a falta de legitimidade democrática da 

atuação ativista de juízes não escolhidos pelo voto popular, irresponsáveis perante o 

eleitorado; (ii) a segunda envolve aspectos técnicos relacionados à acusação de falta 

de capacidade institucional dos juízes para decidirem sobre certas matérias, máxime 

sobre políticas públicas. 

 

O primeiro ponto fundamenta-se no princípio da separação dos três Poderes, 

argumentando-se que ao juízes interferirem em questões envolvendo direitos fundamentais, 

estariam violando a legitimidade dos poderes Executivo e Legislativo, de modo que não foram 

eleitos pelo povo. 

Neste mesmo sentido, os estudiosos estadunidenses James Bradley Thayer, Jeremy 

Waldron e Larry Kramer entendem também que há violação ao princípio de separação dos três 

poderes em decisões que versem sobre políticas públicas59. 

 
56 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Disponível em:  

https://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf, acesso em14 de 

abril de 2021 
57 SOUSA, Lorena Silva de. A crise no sistema prisional e o reconhecimento do “Estado de Coisas 

Inconstitucional”: uma análise dos fundamentos fáticos e jurídicos na provocação ao Supremo Tribunal Federal 

na ADPF de nº 347. Uberlândia: LAECC, 2019, pp. 26-27 
58 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 

234 
59 Idem , Ibidem. p. 235 

https://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf


 

38 
 

O professor Kramer60 entende que a supremacia judicial vem a ser quando a Suprema 

Corte tem a titularidade da decisão final ou ainda quando é a única que vem a decidir sobre 

determinada norma constitucional. Tal situação violaria o princípio da separação dos três 

Poderes pois o autor entende que a legitimidade para tais decisões seria do povo através de seus 

representantes no Poder Legislativo. 

O segundo ponto de crítica é de que o Judiciário não possui competência para a 

promoção de políticas públicas e nem meios para sua implementação. Por lidar com casos 

individuais, os juízes não conseguem compreender as necessidades dos indivíduos para possa 

elaborar uma política pública efetiva.61 

Adrian Vermeule62 entende que as cortes sofrem com “constrições de tempo, falta de 

informação e de expertise em identificar os profundos comprometimentos da Constituição que 

devem ser interpretados para se ajustarem às circunstâncias modernas”. Por outro lado, os 

membros do Poder Legislativo, no entendimento do autor, têm mais contato com a população 

e compreendem os seus anseios que mudam constantemente. De tal modo, sob a perspectiva 

institucional, os legisladores estariam mais legitimados para dizer sobre os significados da 

Constituição. 

As críticas formuladas ao ativismo judicial são de grande valia, porém não há que se 

negar que o ativismo dos juízes é necessário em casos peculiares, como se verificou na 

Colômbia. 

Se entende que há a necessidade de serem traçados limites para atuação jurisdicional, 

de modo a evitar a ocorrência de uma supremacia judicial, com a hegemonia do Judiciário sob 

os outros Poderes. 

De modo a estudar teorias que buscam dar legitimidade ao ativismo judicial, passar-se-

á à análise do constitucionalismo dialógico, que vem a fomentar o diálogo entre os Poderes, 

possibilitando também a participação da população. 

 

 
60 KRAMER. Larry D. The people Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review. New York: 

Oxford Press, 2004. apud Campos. Op. cit. pp. 241-242 
61 GARAVITO, César Rodríguez; FRANCO, Diana Rodríguez. Cortes y Cambio Socail: Cómo la Corte 

Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia, 2010, p. 34 apud SOUSA, Lorena Silva de. A 

crise no sistema prisional e o reconhecimento do “Estado de Coisas Inconstitucional”: uma análise dos 

fundamentos fáticos e jurídicos na provocação ao Supremo Tribunal Federal na ADPF de nº 347. Uberlândia: 

LAECC, 2019, pp. 28 
62 VERMEULE, Adrian. Judging under Uncertainty. An Institutional Theory of Legal Interpretation. pp. 248-251 

apud CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 

246 
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3.3.2. O Constitucionalismo dialógico 

 

O jurista argentino Roberto Gargarella, em sua obra “O novo constitucionalismo 

dialógico, frente ao sistema de freios contrapesos”63 busca combater o sistema de tomada de 

decisões baseado na doutrina dos freios e contrapesos (checks and balances). 

Entende o autor o sistema de freios e contrapesos apresentado por James Madison no 

texto “O Federalista 51” foi fundamentada numa lógica de guerra, adotando como estratégia 

institucional a “paz armada”. Prossegue o autor expondo que:  

[a paz armada] consistia em outorgar aos poderes do governo armas contundentes 

(“meios constitucionais”), capazes de prevenir os possíveis ataques dos demais. 

Dotados, cada um dos poderes, de armas defensivas, todas as esferas do governo 

poderiam se sentir igualmente poderosas e intimidadas diante o poder das demais, e 

tenderiam, portanto, a não se exceder, temerosas do potencial "disparo defensivo” das 

demais. Em todos os casos, a recriação o prevenia do desejo dos funcionários públicos 

de servir ao conjunto, de assegurar para sempre a vigência dos direitos dos demais. 

Pelo contrário, tratar-se-ia simplesmente do autointeresse de cada um deles, tratado 

de preservar ferrenhamente as proporções de poder que lhes foi atribuído por sua 

comunidade. O egoísmo dos funcionários – sua vontade de preservar o poder 

assignado – viria a servir então ao interesse comum de evitar os excessos de poder. 

 

Diametralmente opostas à paz armada, práticas dialógicas criam resultados mais sólidos, 

de modo que há uma forma mais civilizada e respeitosa de se resolver os impasses que decorrem 

do antagonismo político. Ademais, acentua Santos64, que: 

o diálogo põe fim ao argumento de que a revisão judicial poderia, de alguma forma, 

violar o princípio da separação dos três Poderes, pois traz a proposta de que os 

Poderes, conjuntamente, busquem acordos para a resolução de problemas de caráter 

democrático por meio do diálogo no processo de tomada de decisão, não havendo que 

se falar em imposição de um Poder sobre o outro, muito menos em risco à democracia 

constitucional. 

 

Há portanto a iminente necessidade de se adotar práticas que venham a possibilitar o 

diálogo constitucional, sendo que este diálogo seria uma resposta às críticas democráticas e 

institucionais ao ativismo judicial. 

A revisão judicial dialógica surgiu no Canadá em 1982, com a Declaração de Direitos 

do Canadá65. Com a cláusula de “não obstante” (notwithstanding clause) o país possibilitou 

 
63 GARGARELLA, Roberto. O novo constitucionalismo dialógico, frente ao sistema de freios contrapesos. In: 

VIEIRA, José Ribas; LACOMBE, Margarida; LEGALE, Siddharta.  Jurisdição constitucional e direito 

constitucional  internacional. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 37-75. ISBN 978-85-450-0196-6.  Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br>. 
64 SOUSA, Lorena Silva de. A crise no sistema prisional e o reconhecimento do “Estado de Coisas 

Inconstitucional”: uma análise dos fundamentos fáticos e jurídicos na provocação ao Supremo Tribunal Federal 

na ADPF de nº 347. Uberlândia: LAECC, 2019, pp. 26-27 
65CANADÁ. Canadian Charter of Rights and Freedoms. Disponível em: < https://laws-

lois.justice.gc.ca/PDF/CONST_TRD.pdf>, acesso em 14 de abril de 2021, pp. 62 e 70. 

http://www.bidforum.com.br/
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uma forma de diálogo em sua organização institucional. Nas seções 1 e 33 da referida 

declaração podemos verificar a presença da supracitada cláusula. A seção 1 dispõe que os 

direitos garantidos no documento estão sujeitos à limitações por meio de leis que encontram 

fundamento em uma sociedade livre e democrática. Já a seção 33 estabelece que o Legislativo 

pode estender a validade de uma norma por um período de cinco anos, podendo renová-la 

posteriormente. 

Além do Canadá, modelo semelhante foi adotado em outros locais, como no Reino 

Unido, na Nova Zelândia e no estado australiano de Victoria. Tal modelo ficou conhecido como 

“novo modelo constitucional de Commonwealth”66 e proporciona ao Poder Legislativo “o poder 

formal e amplo de substituir direitos e decisões judiciais, de forma que pode ser visto como 

uma alternativa intermediária à supremacia judicial e legislativa, permitindo maior ganho para 

a questão legitimatória e democrática”67. 

É possível observar que diversos países adotaram em seus sistemas institucionais 

medidas que buscam lidar com questões democráticas através de um debate dialógico. É 

necessário portanto entender que ao lidar com problemas institucionais a melhor maneira de 

solucioná-los é através do diálogo entre os Poderes envolvidos, bem como os agentes 

interessados. Tal método dialógico tem como objetivo buscar a melhor solução para o problema 

de maneira democrática e, tal prática Gargarella chama de “novo constitucionalismo 

dialógico”68. 

Outrossim, César Rodríguez Garavito e Diana Rodríguez Franco, consideram que seria 

um ativismo judicial dialógico ideal aquele em que se tem a fiscalização pelo Poder Judiciário 

do cumprimento das decisões tomadas, com o monitoramento das tarefas ordenadas pela Corte 

a fim de garantir a eficácia dos resultados pretendidos”69. 

Os autores argumentam que: 

As sentenças dialógicas estabelecem metas amplas e caminhos claros de 

implementação, estabelecendo prazos máximos e ordenando a elaboração de 

relatórios de acompanhamento, ao mesmo tempo em que deixam decisões 

substantivas e resultados detalhados para os órgãos governamentais.  Os recursos 

 
66 GARGARELLA, Roberto. O novo constitucionalismo dialógico, frente ao sistema de freios contrapesos. In: 

VIEIRA, José Ribas; LACOMBE, Margarida; LEGALE, Siddharta.  Jurisdição constitucional e direito 

constitucional  internacional. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 38. ISBN 978-85-450-0196-6.  Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br>. 
67 SOUSA, Lorena Silva de. A crise no sistema prisional e o reconhecimento do “Estado de Coisas 

Inconstitucional”: uma análise dos fundamentos fáticos e jurídicos na provocação ao Supremo Tribunal Federal 

na ADPF de nº 347. Uberlândia: LAECC, 2019, p. 31 
68 GARGARELLA; Roberto. Por una justicia dialógica. 2014. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YINubOf5JAk, acesso em 14 de abril de 2021. 
69 GARAVITO, César Rodríguez; FRANCO, Diana Rodríguez. Juicio a la exclusión: El impacto de los tribunales 

sobre los derechos sociales en el Sur Global. 2015. p. 27. apud. SOUSA. Op. cit. p. 33 

http://www.bidforum.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=YINubOf5JAk


 

41 
 

judiciais desta natureza não só são compatíveis com o princípio da separação de 

poderes, mas também podem promover a eficácia global de uma determinada decisão.  

Além disso, uma abordagem dialógica para casos de DESC incentiva mecanismos 

participativos de acompanhamento - audiências públicas, comissões de 

acompanhamento indicadas por tribunais e convites à sociedade civil e organizações 

públicas para fornecer informações relevantes e participar de discussões patrocinadas 

por tribunais. - que se aprofundam deliberação democrática e reforçar os efeitos das 

intervenções judiciais.70 

 

Por fim, podemos entender que a adoção de um constitucionalismo dialógico conforme 

proposto por Gargarella se faz necessária. O clássico sistema de freios e contrapesos dificulta 

que os Poderes resolvam certas questões democráticas importantes, muito por conta da tentativa 

de não se enfrentarem e evitarem um conflito. 

No sistema carcerário brasileiro, conforme preceitua Lorena Silva de Sousa e 

poderemos verificar ao longo do capítulo seguinte: 

se encontra em um quadro sistemático de crise em razão da inércia dos 

administradores e legisladores, e podemos dizer que essa inércia, além de ser oriunda 

da falta de coordenação dos Poderes estatais, é fruto do medo do conflito, do temor 

de contrariar vontades políticas e até mesmo vontades do povo, receios estes gerados 

e sustentados pelo sistema de freios e contrapesos.71 

 

Podemos concluir então que o constitucionalismo dialógico encontra reflexos nas 

sentenças estruturais provenientes da declaração do Estado de Coisas Inconstitucional. 

Necessária se faz a atuação ativa do Poder Judiciário na resolução de demandas que afetam 

principalmente as populações mais vulneráveis, como veremos que ocorre com a população 

carcerária. Conforme abordado ao longo do capítulo, a tradicional teoria de freios e contrapesos 

dificulta que estas populações tenham os seus direitos tutelados, portanto, imperiosa é a busca 

de métodos alternativos para garantir o pleno exercício dos direitos fundamentais daqueles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 GARAVITO; FRANCO. Op. cit.. pp. 34-35 
71 SOUSA, Lorena Silva de. A crise no sistema prisional e o reconhecimento do “Estado de Coisas 

Inconstitucional”: uma análise dos fundamentos fáticos e jurídicos na provocação ao Supremo Tribunal Federal 

na ADPF de nº 347. Uberlândia: LAECC, 2019, p. 37 



 

42 
 

 

 

 

4. ANÁLISE DA ADPF 347 

 

4.1. As falhas estruturais no sistema carcerário brasileiro 

 

A Constituição Federal de 198872, em seu art. 5º, garante à pessoa privada de liberdade: 

a individualização da pena; o cumprimento de pena em estabelecimentos distintos, de acordo 

com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; o respeito a sua integridade física e 

moral; condições às presidiárias para que possam permanecer com seus filhos durante o período 

de amamentação e; veda as penas de morte, de caráter perpétuo e crueis ou degradantes. 

Ademais, a Lei de Execução Penal73, em seu art. 88, ao qualificar a unidade celular na 

qual o preso deverá cumprir a sua pena diz que esta deverá ser uma cela individual com 

dormitório, aparelho sanitário e lavatório, área mínima de 6m² (seis metros quadrados) e em 

ambiente salubre, adequado à existência humana. 

Entretanto, apesar da positivação de tais direitos na legislação vigente, podemos 

observar que os mesmos não são efetivados. Conforme o relatório final da Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados que tratava do Sistema Carcerário74, 

realizada em 2008, concluiu que a partir da superlotação dos presídios decorriam diversas outras 

violações aos direitos fundamentais dos presos.  

Em dezembro de 200775, a população carcerária brasileira era estimada em 422.590 

presos e o sistema carcerário possuía 275.194 vagas, observando-se um déficit de 

aproximadamente 147.000 vagas, uma superlotação superior a 50%, de acordo com o relatório 

final da CPI do sistema carcerário. 

 
72 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da 

República, [2017]. Disponível em: 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con198806.06.2017/art103.asp, acesso em 11 de abril de 2021 
73 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 7210, de 11 de julho 

de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Portal da Legislação, Brasília, jul. 1984. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm. Acesso em 11 de abril de 2021. 
74 DEPUTADOS, Câmara dos (2009). CPI do Sistema Carcerário. Disponível em: 

<https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/2701>, acesso em 11 de abril de 2021. 
75 Ibid, pp. 70-71. 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_103_.asp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm
https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/2701
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O Departamento Penitenciário Nacional (Depen), no levantamento nacional de 

informações penitenciárias76, com dados do primeiro semestre de 2020, informou que a 

população privada de liberdade no sistema penitenciário brasileiro é de 678.506. O número de 

vagas era de 446.738, havendo um déficit de 231.768 vagas. Importante ressaltar ainda que 

209.257 pessoas estavam presas provisoriamente, o equivalente a 29,81% da população 

carcerária, sendo este um dos fatores desencadeadores da superlotação carcerária. 

O Conselho Nacional do Ministério Público elabora um estudo denominado Sistema 

Prisional em Números, sendo que o último relatório traz dados do ano de 2018. Importante 

destacarmos os dados referentes à saúde, educação e trabalho interno no sistema carcerário. 

Quanto ao acesso à saúde, a situação de precariedade é evidente, sendo que num total 

de 1.444 presídios, 454 não dispõem de qualquer assistência médica, sendo que a região 

Nordeste é a mais afetada, conforme tabela a seguir:  

Tabela 2: Assistência médica nos presídios por regiões 

Região Há assistência Não há assistência 

Centro-Oeste 171 (74,03%) 60 (26,97%) 

Nordeste 200 (56,98%) 151 (43,02%) 

Norte 126 (72,83%) 47 (27,17%) 

Sudeste 351 (70,91%) 144 (29,09%) 

Sul 142 (73,20%) 52 (26,80%) 

Total 990 (68,56%) 454 (31,44%) 

*Dados retirados do Portal da Transparência do Conselho Nacional do Ministério Público77 

 

Quanto ao acesso à educação e ao trabalho, partes importantes no processo de 

ressocialização dos presos, a situação não é diferente. A nível nacional, 603 presídios não 

oferecem assistência educacional, sendo que quanto mais adiante na qualificação educacional 

se vai, menor é o número de unidades que ofertam esta assistência, conforme pode-se analisar 

a seguir: 

Tabela 3: Assistência à educação nos presídios por regiões 

 
76 NACIONAL, Departamento Penitenciário (2020). Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. 

Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/sisdepen, acesso em 11 de abril de 2021. 
77 PÚBLICO, Conselho Nacional do Ministério (2020). Sistema Prisional em Números. Disponível em: 

https://www.cnmp.mp.br/portal/relatoriosbi/sistema-prisional-em-numeros, acesso em 11 de abril de 2021. 

https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/sisdepen
https://www.cnmp.mp.br/portal/relatoriosbi/sistema-prisional-em-numeros
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Região Quantidade 

de estabele- 

cimentos 

penais 

Alfabetiza- 

ção 

Ensino 

Fundamen- 

tal 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Profissiona-

lizante 

Ensino 

Superior 

Centro-Oeste 231 43,29% 46,32% 29,44% 28,57% 3,46% 

Nordeste 351 49,57% 47,29% 21,08% 22,51% 2,56% 

Norte 173 50,29% 57,23% 41,04% 25,43% 5,20% 

Sudeste 495 58,59% 62,22% 54,14% 36,36% 9,70% 

Sul 194 58,76% 64,95% 51,03% 24,23% 6,19% 

Total 1.444 52,98% 55,82% 40,17% 28,81% 5,96% 

*Dados retirados do Portal da Transparência do Conselho Nacional do Ministério Público78 

 

Por fim, quanto ao acesso ao trabalho no sistema penitenciário brasileiro, a parcela de 

acautelados que executam qualquer tipo de trabalho, seja interno quanto externo e ínfima, 

destacando-se que o percentual de homens na região Nordeste que executam trabalho interno é 

de apenas 6,37%. A situação piora no que se refere ao trabalho externo, onde o percentual passa 

a 1,26%, conforme pode-se verificar a seguir: 

Tabela 4: Presos em Trabalho Interno por regiões 

Região Ocupação 

total de 

homens 

Número de 

homens 

trabalhando 

Percentual 

de homens 

trabalhando 

Ocupação 

total de 

mulheres 

Número de 

mulheres 

trabalhando 

Percentual 

de mulheres 

trabalhando 

Centro-Oeste 68.801 7.710 11,21% 3.947 934 23,66% 

Nordeste 118.978 7.581 6,37% 5.848 695 11.88% 

Norte 51.502 5.583 11,03% 3,116 718 23,04% 

Sudeste 375.391 63.371 16,88% 18.429 5.746 31,18% 

Sul 81.176 17.884 22,03% 3.884 1.082 27,86% 

Total 695.848 102.229 14,69% 35.224 9.175 26,05% 

*Dados retirados do Portal da Transparência do Conselho Nacional do Ministério Público79 

 

 
78 PÚBLICO, Conselho Nacional do Ministério (2020). Sistema Prisional em Números. Disponível em: 

https://www.cnmp.mp.br/portal/relatoriosbi/sistema-prisional-em-numeros, acesso em 11 de abril de 2021. 
79 Idem. Ibidem 

https://www.cnmp.mp.br/portal/relatoriosbi/sistema-prisional-em-numeros
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Tabela 5: Presos e  Trabalho Externo por regiões 

Região Ocupação 

total de 

homens 

Número de 

homens 

trabalhando 

Percentual 

de homens 

trabalhando 

Ocupação 

total de 

mulheres 

Número de 

mulheres 

trabalhando 

Percentual 

de mulheres 

trabalhando 

Centro-Oeste 68.801 2.998 4,36% 3.947 278 7,04% 

Nordeste 118.978 1.495 1,26% 5.848 166 11.88% 

Norte 51.502 2.712 5,27% 3,116 184 5,91% 

Sudeste 375.391 13.314 3,55% 18.429 617 3,35% 

Sul 81.176 4.009 4,94% 3.884 207 5,33% 

Total 695.848 102.229 14,69% 35.224 1.452 4,12% 

*Dados retirados do Portal da Transparência do Conselho Nacional do Ministério Público80 

 

O estudo também coletou dados referentes aos óbitos ocorridos dentro das 

penitenciárias, sendo que no relatório anual de 2018, foram verificados 1.615 óbitos no país 

inteiro, com 501 unidades prisionais registrando algum óbito em suas dependências, o 

equivalente a 34,69% do total de unidades, conforme exposto a seguir: 

 

Tabela 6: Óbitos em unidades prisionais por regiões 

Região Houve óbito Não houve óbito Total geral 

Centro-Oeste 62 169 231 

Nordeste 78 273 351 

Norte 50 123 173 

Sudeste 242 253 495 

Sul 69 125 194 

Total 501 943 1.444 

*Dados retirados do Portal da Transparência do Conselho Nacional do Ministério Público81 

 

 
80 PÚBLICO, Conselho Nacional do Ministério (2020). Sistema Prisional em Números. Disponível em: 

https://www.cnmp.mp.br/portal/relatoriosbi/sistema-prisional-em-numeros, acesso em 11 de abril de 2021. 
81 Idem, Ibidem 

https://www.cnmp.mp.br/portal/relatoriosbi/sistema-prisional-em-numeros
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Sendo assim, em observância dos dados anteriormente expostos, podemos constatar a 

falência do sistema prisional brasileiro. Apesar da presença de legislação tratando do tema e de 

meios a promoverem uma ressocialização da população encarcerada e condições de vida dignas 

para o cumprimento da pena, as omissões e a falta de coordenação entre os Três Poderes, “são 

a causa de uma enorme falha estrutural que torna o sistema carcerário brasileiro um grave 

problema social e de segurança pública82. 

Neste sentido, Carlos Alexandre de Azevedo Campos diz que: 

São constantes os massacres, homicídios, estupros, decapitação, estripamento e 

esquartejamento. A tortura policial também se faz muito presente, com 

espancamentos, estrangulamentos, choques elétricos, tiros com bala de borracha. A 

situação é ainda mais grave contra vulneráveis, como idosos, mulheres, deficientes 

físicos e homossexuais. Há casos, publicamente conhecidos, de mulheres dividindo 

celas com homens, sofrendo abusos sexuais, e de travestis sendo forçados à 

prostituição. Esses exemplos revelam a mais absoluta falta de critério de divisão de 

presos por celas, o que alcança também os critérios da idade, da gravidade do delito e 

da natureza temporária ou definitiva da penalidade.83 

 

Ademais, tal problemática não afeta somente aqueles que estão encarcerados, seus 

familiares e amigos. É algo que afeta a população como um todo, sendo uma questão de 

segurança pública. Em decorrência das condições que a população carcerária enfrenta nas 

prisões brasileiras e a improvável ressocialização do preso na realidade a qual está inserido, a 

taxa de reincidência, conforme exposto pela CPI do Sistema Carcerário84 varia entre 70% e 

80%, conforme a Unidade da Federação, muitas das vezes envolvendo crimes ainda mais 

graves.  

 

4.2. A configuração da teoria do estado de coisas inconstitucional (ECI) no sistema 

carcerário brasileiro 

 

Com base nos dados apresentados no tópico anterior, podemos verificar que a realidade 

do sistema carcerário brasileiro preenche todos os pressupostos de configuração do ECI. Carlos 

Alexandre de Azevedo Campos85, diz que inicialmente, “o sistema prisional brasileiro revela 

violação massiva e generalizada de direitos fundamentais dos presos quanto à dignidade, 

 
82 LOPES, Rafaella Marineli. Estado de Coisas Inconstitucional: A judicialização em busca da efetivação dos 

direitos fundamentais no cárcere. Disponível em: https://amz.onl/iscpIbV, acesso em 23 de janeiro de 2021 
83 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, pp. 

277-178 
84 DEPUTADOS, Câmara dos (2009). CPI do Sistema Carcerário. Disponível em: 

<https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/2701>, acesso em 11 de abril de 2021. 
85 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 

282 

https://amz.onl/iscpIbV
https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/2701
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higidez física e integridade psíquica”. Diferente do que consta no outrora citado art. 88 da LEP, 

a realidade dos presídios brasileiros é de superlotação e precariedade das instalações. Em 

decorrência de tal situação, as penas convertem-se em cruéis e degradantes. 

Campos86, em relação à transgressão dos direitos fundamentais ainda leciona que: 

a começar pelo princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III), tornado 

letra morta pelo sistema carcerário brasileiro. A situação revela tortura e tratamento 

desumano ou degradante de seres humanos, vedado pelo art. 5º, inciso XLVII, alínea 

“e”. Os incisos XLVIII e XLIX do artigo 5º são absolutamente ignorados ante a falta 

de observação dos deveres, respectivamente de viabilizar o cumprimento de pena em 

estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do 

apenado, e de assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral. 

Além do mais, diversos direitos básicos, cujo gozo em níveis mínimos compõem o 

direito fundamental ao mínimo existencial, não fazem parte da vida do preso: saúde, 

educação, alimentação, assistência judiciária, trabalho, previdência e assistência 

social. 
O segundo pressuposto vem a ser a “omissão reiterada e persistente das autoridades 

públicas no cumprimento de suas obrigações de garantia dos direitos dos presos - está atrelado 

a falhas estruturais”87. Ocorre que, conforme observado no início deste capítulo, há legislação 

que trata dos direitos dos presos. Porém, a proteção efetiva desses direitos tem sido deficiente. 

Neste sentido, Campos diz que: 

É certo que não se trata da inércia de uma única autoridade pública, nem de uma única 

unidade federativa, e sim do funcionamento deficiente do Estado como um todo que 

tem resultado na violação desses direitos. Os poderes, órgãos e entidades federais e 

estaduais, em conjunto, mantêm-se incapazes e manifestam verdadeira falta de 

vontade política em buscar superar ou reduzir o quadro objetivo de 

inconstitucionalidade. 

[...] 

A falha estatal estrutural, no caso do sistema carcerário, tem matriz na deficiência de 

políticas públicas, incapazes de reverter o quadro de inconstitucionalidades, 

independentemente da tipologia dos enunciados normativos constitucionais e de 

ordens expressas de legislar. Leis que, na prática, se revelam insuficientes ante das 

falhas em sua implementação, promovendo proteção deficiente dos direitos 

fundamentais dos presos. Com efeito, o ECI relativa ao sistema carcerário brasileiro 

representa o estágio avançado da omissão inconstitucional sobre o tema, envolvidos 

os Poderes Executivo e Legislativo, titulares da agenda política, da formulação e da 

implementação das políticas públicas voltadas à superação do quadro. 

 

O terceiro pressuposto está relacionado ao anterior e vem a ser o “alcance orgânico do 

conjunto de medidas necessárias à superação do quadro de violação massiva e sistemática dos 

direitos fundamentais dos presos”88. Complementa Campos, descrevendo que: 

O estado de inconstitucionalidade do sistema carcerário brasileiro foi construído pelas 

omissões persistentes e práticas defeituosas dos diferentes órgãos e autoridades 

envolvidos, configurando bloqueios políticos e institucionais que devem ser 

superados conjuntamente, sob pena de persistirem as mesmas falhas estruturais. A 

intervenção judicial, para aproveitar ao grande número de presos cujos direitos são 

 
86 Idem, Ibidem, pp. 282-283 
87 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 

282 
88 Idem. Ibidem, p. 285 
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violados, deve dirigir-se a várias entidades estatais, federais e estaduais, responsáveis 

pelas falhas sistemáticas e, por isso, compreender ordens de execução complexa a 

instruir ações estatais coordenadas. 

 

O quarto e último pressuposto tem “natureza quantitativa, relacionado à potencialidade 

de um número elevado de afetados transformarem a violação de direitos em demandas judiciais, 

o que poderia produzir um grave congestionamento da máquina judiciária”89. Neste sentido, 

Campos diz que: 

O tratamento desumano, além de grave violação à ordem objetiva dos direitos 

fundamentais, faz surgir a pretensão individual dos presos tanto às condições mínimas 

do cárcere, quanto à reparação pelos danos causados pelas instalações precárias e pela 

superlotação. Consideradas essas possibilidades, a correção do sistema pode ser, de 

forma preventiva, meio de evitar custos maiores ao poder público. 

 

A partir do quadro em que se encontra o sistema prisional brasileiro, verificando-se a 

existência de todos os pressupostos do ECI, há legitimidade do Supremo Tribunal Federal para 

que possa enfrentar a violação de direitos fundamentais no sistema carcerário. Esse 

enfrentamento necessita de uma intervenção estrutural que ocorre com a aplicação dos 

“remédios estruturais” 

 

4.3. ADPF 347 e a análise do ECI no STF 

 

A primeira declaração do ECI no Brasil veio no julgamento da ADPF nº 347, possuindo 

como relator o Ministro Marco Aurélio Mello. Sendo proposta pelo Partido Socialismo e 

Liberdade - PSOL, a  referida ação objetivava o reconhecimento expresso de um ECI em relação 

ao sistema carcerário brasileiro, sendo que tal situação decorre da omissão estatal e da falta de 

coordenação entre os Poderes Públicos, bem como a adoção de remédios estruturais em face 

das lesões aos direitos fundamentais dos presos. 

Na petição inicial, o partido caracterizou as prisões brasileiras como “infernos 

dantescos”, em razão das condições às quais são submetidos os acautelados no cárcere. Se 

afirma que: 

As prisões brasileiras são, em geral, verdadeiros infernos dantescos, com celas 

superlotadas, imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, 

comida intragável, temperaturas extremas, falta de água potável e de produtos 

higiênicos básicos. Homicídios, espancamentos, tortura e violência sexual contra os 

presos são frequentes, praticadas por outros detentos ou por agentes do próprio Estado. 

As instituições prisionais são comumente dominadas por facções criminosas, que 

impõem nas cadeias o seu reino de terror, às vezes com a cumplicidade do Poder 

Público. Faltam assistência judiciária adequada aos presos, acesso à educação, à saúde 

e ao trabalho. O controle estatal sobre o cumprimento das penas deixa muito a desejar 

 
89 Idem. Ibidem, p. 286 
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e não é incomum que se encontrem, em mutirões carcerários, presos que já deveriam 

ter sido soltos há anos. Neste cenário revoltante, não é de se admirar a frequência com 

que ocorrem rebeliões e motins nas prisões, cada vez mais violentos.90 

 

De tal modo, conforme observado no início deste capítulo, a gravidade do quadro do 

sistema prisional brasileiro, bem como a insuficiência das medidas e da ausência de interesse 

de agir dos Poderes Públicos revelam a necessidade de intervenção do Supremo Tribunal 

Federal, desempenhando a sua função de guardião da Constituição.91 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), prevista no art. 102, 

§1º, da Constituição Federal, e regulamentada pela Lei nº 9.882/99 era a que tinha uma maior 

vocação para enfrentar o problema relativo ao sistema carcerário92. Entendeu o autor que 

estavam presentes todos os requisitos para o cabimento da ADPF, sendo eles:  (1) exista lesão 

ou ameaça a preceito fundamental, (2) causada por ato dos Poderes Públicos, e (3) não haja 

nenhum outro instrumento apto a sanar esta lesão ou ameaça. 

Quanto ao primeiro requisito, expôs o autor que: 

Nem a Constituição nem a Lei 9.882/99 definiram quais preceitos da Constituição são 

fundamentais. Nada obstante, há sólido consenso doutrinário e jurisprudencial no 

sentido de que nessa categoria figuram os fundamentos e objetivos da República, 

assim como os direitos fundamentais. 

Ora, a situação calamitosa dos presídios nacionais afronta gravemente não apenas o 

mais elevado princípio da ordem jurídica brasileira – o princípio da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III CF) – como também inúmeros outros direitos 

fundamentais, como a vedação de tortura e de tratamento desumano ou degradante 

(art. 5º, III), a proibição de sanções cruéis (art. 5º, XLVII, “e”), a garantia de respeito 

à integridade física e moral do preso (art. 5º, XLIX), o direito de acesso à Justiça (art. 

5º, XXXV), o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV), a presunção de inocência (art. 

5º, LVII) e os direitos sociais à saúde, educação, trabalho e segurança (art. 6º).  

Não há dúvida, portanto, quanto à satisfação deste requisito.  

 

No que se refere ao segundo requisito, afirma que: 

De acordo com o art. 1° da Lei n° 9.882/99, os atos que podem ser objeto de ADPF 

autônoma são os emanados do Poder Público, aí incluídos os de natureza normativa, 

administrativa ou judicial. Na presente hipótese, a lesão a preceitos fundamentais se 

origina de uma multiplicidade de atos comissivos e omissivos da União e dos Estados 

federados. 

Dentre as afrontas, vale destacar as de natureza administrativa, da União e dos 

Estados, que descumprem ostensivamente, de modo sistemático, preceitos 

fundamentais da Constituição no tratamento dos presos. Isso ocorre, por exemplo, 

quando não mantêm um número de vagas prisionais correspondente à população 

encarcerada, gerando a superpopulação; quando não asseguram condições humanas 

nas instalações carcerárias; quando não adotam as medidas necessárias para a garantia 

da segurança física dos detentos, diante da violência de outros presos ou de agentes 

estatais; quando não providenciam o acesso adequado à jurisdição, à saúde, à 

 
90 STF; ADPF 347. Petição Inicial. 2015. p. 2. Disponível em https://www.jota.info/wp-

content/uploads/2015/05/ADPF-347.pdf, acesso em 12 de abril de 2021 
91 Idem. Ibidem. p. 15. 
92STF; ADPF 347. Petição Inicial. 2015. p. 15. Disponível em https://www.jota.info/wp-

content/uploads/2015/05/ADPF-347.pdf, acesso em 12 de abril de 2021 

https://www.jota.info/wp-content/uploads/2015/05/ADPF-347.pdf
https://www.jota.info/wp-content/uploads/2015/05/ADPF-347.pdf
https://www.jota.info/wp-content/uploads/2015/05/ADPF-347.pdf
https://www.jota.info/wp-content/uploads/2015/05/ADPF-347.pdf
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alimentação, à educação, ao trabalho e à assistência material aos detentos; quando 

aplicam, de modo sistemático, sanções administrativas sem o devido processo legal 

aos presos.  

É importante destacar, ainda, a violação a preceito fundamental perpetrada pela União 

Federal, que, apesar do descalabro do sistema prisional brasileiro, reconhecido pelas 

suas próprias autoridades, vem reiteradamente contingenciando os recursos do Fundo 

Penitenciário – FUNPEN, frustrando o repasse de valores vultosos aos Estados, e 

dificultando, com isso, a adoção das medidas necessárias à melhoria das condições 

carcerárias no país.  

Há, por outro lado, violações a preceitos fundamentais decorrentes de ações, omissões 

e interpretações jurídicas contrárias à Constituição perpetradas pelo Poder Judiciário 

da União e dos Estados. Mencione-se, neste sentido, a não aplicação dos arts. 9.3 do 

Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5, da Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos – normas em vigor e autoaplicáveis, eis que garantidoras de direito 

fundamental (art. 5º § 1º, CF) – que preveem o direito à audiência de custódia, cuja 

observância poderia contribuir para redução da superlotação das prisões e para evitar 

restrições injustificadas à liberdade de acusados ainda não condenados 

definitivamente. Destaque-se, ainda, a não aplicação, sem fundamentação, de medidas 

cautelares alternativas à prisão. 

Outra lesão a preceito fundamental decorre da interpretação judicial dos preceitos que 

cuidam da aplicação e execução da pena, que deixa de considerar as condições 

degradantes das prisões brasileiras. Por força destas condições, que são notórias, as 

penas efetivamente cumpridas acabam sendo muito mais graves do que as previstas 

em lei e impostas em sentença, ofendendo-se, com isso, o princípio da 

proporcionalidade.  

O Poder Legislativo também tem – é certo – grave responsabilidade neste quadro. O 

legislador tem estabelecido políticas criminais absolutamente insensíveis ao drama 

carcerário brasileiro, que agravam a superlotação dos presídios e não geram a 

almejada segurança para a sociedade. Na esfera penal, a vontade de aplacar o legítimo 

sentimento social contrário à impunidade vem gerando o abuso, pelo Legislativo, da 

“legislação simbólica”, expressão de um populismo penal que é uma das causas do 

dramático quadro prisional hoje desenhado no país. 

Em verdade, tem-se um quadro crônico de violação de direitos fundamentais, que se 

origina da falha de diversas instituições públicas em cumprir com suas obrigações 

constitucionais. Portanto, a lesão a preceitos fundamentais decorre de ações e 

omissões dos Poderes Públicos, o que basta para a satisfação deste pressuposto da 

ADPF.   

 

Por fim, quanto ao terceiro requisito, afirmou o autor na petição inicial que:  

Na hipótese, não há qualquer outro instrumento no âmbito do controle abstrato de 

normas que possa sanar as lesões a preceitos fundamentais antes ressaltadas. Afinal, 

não se discute nesta ação a inconstitucionalidade de alguma norma jurídica 

superveniente à Constituição, nem tampouco alguma omissão legislativa 

inconstitucional. No arsenal de instrumentos disponíveis na jurisdição constitucional 

concentrada, não há nenhum outro instrumento, além da ADPF, que se preste a atingir 

os objetivos colimados nesta inicial.   

 

Demonstrados os fundamentos de fato e de direito que sustentaram a petição inicial da 

ADPF 347, passemos aos pressupostos do ECI que foram elencados na peça vestibular, sendo 

estes: (i) vigência de um quadro de violação massiva de diversos preceitos fundamentais como 

o princípio da dignidade da pessoa humana, a vedação de tortura e de tratamento desumano, o 

direito de acesso à Justiça e os direitos sociais à saúde, educação, trabalho e segurança dos 

presos; (ii) a omissão de autoridades dos Poderes Públicos, bem como a ação descoordenada 

entre estes como sendo a causa do ECI; (iii) possibilidade de solução dos problemas com a 
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adoção de medidas que deverão ser cumpridas pelos órgãos dos três poderes buscando a 

melhoria das condições carcerárias e evitando as superlotação dos presídios. 

O PSOL defendeu ainda que, por meio da declaração do ECI, a Corte poderia impor aos 

Poderes Legislativo e Executivo que tomassem medidas urgentes para superar o quadro de 

violação dos direitos fundamentais da população carcerária, ficando o STF responsável pela 

supervisão da implementação dessas medidas. Deixou claro ainda que, diante do elevado grau 

de intervenção conferida ao Judiciário, a prática somente poderia ser usada em casos 

excepcionais, verificados os pressupostos para sua existência. 

Com relação ao Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, criado para financiar 

medidas e programas voltados à modernização e humanização do sistema carcerário brasileiro, 

foi apontado um contingenciamento por parte da União de R$ 2,2 bilhões, verificando-se ainda 

que no ano de 2013 somente 20% dos recursos deste fundo foram efetivamente utilizados. 

Expor que havia um excesso de rigidez e burocracia da União para a liberação dos recursos 

para os demais entes federativos. 

Os pedidos cautelares foram: 

a) Determine a todos os juízes e tribunais que, em cada caso de decretação ou 

manutenção de prisão provisória, motivem expressamente as razões que 

impossibilitam a aplicação das medidas cautelares alternativas à privação de 

liberdade, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.  

b) Reconheça a aplicabilidade imediata dos arts. 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e 

Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, determinando a 

todos os juízes e tribunais que passem a realizar audiências de custódia, no prazo 

máximo de 90 dias, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a 

autoridade judiciária em até 24 horas contadas do momento da prisão.  

c) Determine aos juízes e tribunais brasileiros que passem a considerar 

fundamentadamente o dramático quadro fático do sistema penitenciário brasileiro no 

momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante o processo 

de execução penal.  

d) Reconheça que como a pena é sistematicamente cumprida em condições muito mais 

severas do que as admitidas pela ordem jurídica, a preservação, na medida do possível, 

da proporcionalidade e humanidade da sanção impõe que os juízes brasileiros 

apliquem, sempre que for viável, penas alternativas à prisão.  

e) Afirme que o juízo da execução penal tem o poder-dever de abrandar os requisitos 

temporais para a fruição de benefícios e direitos do preso, como a progressão de 

regime, o livramento condicional e a suspensão condicional da pena, quando se 

evidenciar que as condições de efetivo cumprimento da pena são significativamente 

mais severas do que as previstas na ordem jurídica e impostas pela sentença 

condenatória, visando assim a preservar, na medida do possível, a proporcionalidade 

e humanidade da sanção.  

f) Reconheça que o juízo da execução penal tem o poder-dever de abater tempo de 

prisão da pena a ser cumprida, quando se evidenciar que as condições de efetivo 

cumprimento da pena foram significativamente mais severas do que as previstas na 

ordem jurídica e impostas pela sentença condenatória, de forma a preservar, na medida 

do possível, a proporcionalidade e humanidade da sanção.  

g) Determine ao Conselho Nacional de Justiça que coordene um ou mais mutirões 

carcerários, de modo a viabilizar a pronta revisão de todos os processos de execução 

penal em curso no país que envolvam a aplicação de pena privativa de liberdade, 

visando a adequá-los às medidas “e” e “f” acima.  
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h) Imponha o imediato descontingenciamento das verbas existentes no Fundo 

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

contingenciamentos, até que se reconheça a superação do estado de coisas 

inconstitucional do sistema prisional brasileiro.93 
 

Quanto ao mérito, além da confirmação das medidas cautelares, pediu-se que: 

a) Declarar o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. 

b) Determinar ao Governo Federal que elabore e encaminhe ao STF, no prazo máximo 

de 3 meses, um plano nacional visando à superação do estado de coisas 

inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, dentro de um prazo de 3 anos.  

c) O Plano Nacional deverá conter propostas e metas específicas para a superação das 

graves violações aos direitos fundamentais dos presos em todo o país, especialmente 

no que toca à (i) redução da superlotação dos presídios; (ii) contenção e reversão do 

processo de hiperencarceramento existente no país; (ii) diminuição do número de 

presos provisórios; (iii) adequação das instalações e alojamentos dos estabelecimentos 

prisionais aos parâmetros normativos vigentes, no que tange a aspectos como espaço 

mínimo, lotação máxima, salubridade e condições de higiene, conforto e segurança; 

(iv) efetiva separação dos detentos de acordo com critérios como sexo, idade, situação 

processual e natureza do delito; (v) garantia de assistência material, de segurança, de 

alimentação adequada, de acesso à justiça, à educação, à assistência médica integral e 

ao trabalho digno e remunerado para os presos; (vi) contratação e capacitação de 

pessoal para as instituições prisionais; (vii) eliminação de tortura, de maus tratos e de 

aplicação de penalidades sem o devido processo legal nos estabelecimentos prisionais; 

(viii) adoção de medidas visando a propiciar o tratamento adequado para grupos 

vulneráveis nas prisões, como mulheres e população LGBT.  

d) O Plano Nacional deve conter, também, a previsão dos recursos necessários para a 

implementação das suas propostas, bem como a definição de um cronograma para a 

efetivação das medidas de incumbência da União Federal e de suas entidades.  

e) Submeter o Plano Nacional à análise do Conselho Nacional de Justiça, da 

Procuradoria Geral da República, da Defensoria Geral da União, do Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 

de outros órgãos e instituições que queiram se manifestar sobre o mesmo, além de 

ouvir a sociedade civil, por meio da realização de uma ou mais audiências públicas.  

f) Deliberar sobre o Plano Nacional, para homologá-lo ou impor medidas alternativas 

ou complementares, que o STF reputar necessárias para a superação do estado de 

coisas inconstitucional. Nesta tarefa, a Corte pode se valer do auxílio do Departamento 

de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de 

Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça.  

g) Após a deliberação sobre o Plano Nacional, determinar ao governo de cada Estado 

e do Distrito Federal que formule e apresente ao STF, no prazo de 3 meses, um plano 

estadual ou distrital, que se harmonize com o Plano Nacional homologado, e que 

contenha metas e propostas específicas para a superação do estado de coisas 

inconstitucional na respectiva unidade federativa, no prazo máximo de 2 anos. Cada 

plano estadual ou distrital deve tratar, no mínimo, de todos os aspectos referidos no 

item “c” supra, e conter previsão dos recursos necessários para a implementação das 

suas propostas, bem como a definição de um cronograma para a efetivação das 

mesmas.  

h) Submeter os planos estaduais e distrital à análise do Conselho Nacional de Justiça, 

da Procuradoria Geral da República, do Ministério Público da respectiva unidade 

federativa, da Defensoria Geral da União, da Defensoria Pública do ente federativo 

em questão, do Conselho Seccional da OAB da unidade federativa, e de outros órgãos 

e instituições que queiram se manifestar. Submetê-los, ainda, à sociedade civil local, 

em audiências públicas a serem realizadas nas capitais dos respectivos entes 

federativos, podendo a Corte, para tanto, delegar a realização das diligências a juízes 

 
93 STF; ADPF 347. Petição Inicial. 2015. pp. 69-70.. Disponível em https://www.jota.info/wp-

content/uploads/2015/05/ADPF-347.pdf, acesso em 12 de abril de 2021 

https://www.jota.info/wp-content/uploads/2015/05/ADPF-347.pdf
https://www.jota.info/wp-content/uploads/2015/05/ADPF-347.pdf
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auxiliares, ou mesmo a magistrados da localidade, nos termos do art. 22, II, do 

Regimento Interno do STF.  

i) Deliberar sobre cada plano estadual e distrital, para homologá-los ou impor outras 

medidas alternativas ou complementares que o STF reputar necessárias para a 

superação do estado de coisas inconstitucional na unidade federativa em questão. 

Nessa tarefa, mais uma vez, a Corte Suprema pode se valer do auxílio do 

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema 

de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça.  

j) Monitorar a implementação do Plano Nacional e dos planos estaduais e distrital, 

com o auxílio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho 

Nacional de Justiça, em processo público e transparente, aberto à participação 

colaborativa da sociedade civil, até que se considere sanado o estado de coisas 

inconstitucional do sistema prisional brasileiro. 

 

No julgamento da medida cautelar, em 09/09/2015, o Supremo, por maioria e nos termos 

do relator Ministro Marco Aurélio, deu procedência parcial ao pedido da alínea “b”, 

determinando aos juízes e tribunais que adotassem, no prazo de 90 dias, audiências de custódia, 

possibilitando que os presos comparecessem aos juízes no prazo máximo de 24 horas, contados 

a partir do momento da prisão, observados os artigos 9.3 do Pactos dos Direitos Civis e Políticos 

e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ademais, foi deferido também o 

pedido constante na alínea “h” para que a União liberasse o saldo acumulado do Fundo 

Penitenciário Nacional para a finalidade para  qual foi criado e impedindo que houvessem novos 

contingenciamentos. A ementa do acórdão foi redigida da seguinte maneira: 

CUSTODIADO  –  INTEGRIDADE  FÍSICA  E  MORAL  –  SISTEMA 

PENITENCIÁRIO   –  ARGUIÇÃO   DE   DESCUMPRIMENTO   DE PRECEITO  

FUNDAMENTAL  –    ADEQUAÇÃO.  Cabível  é  a  arguição  de descumprimento   

de   preceito   fundamental   considerada   a   situação degradante  das  penitenciárias  

no  Brasil.  

 

SISTEMA   PENITENCIÁRIO   NACIONAL   –  SUPERLOTAÇÃO 

CARCERÁRIA   –  CONDIÇÕES   DESUMANAS   DE   CUSTÓDIA  – 

VIOLAÇÃO  MASSIVA  DE  DIREITOS  FUNDAMENTAIS  –  FALHAS 

ESTRUTURAIS   –  ESTADO   DE   COISAS   INCONSTITUCIONAL  – 

CONFIGURAÇÃO.  Presente  quadro  de  violação  massiva  e  persistente  de direitos   

fundamentais,  decorrente  de  falhas  estruturais  e  falência  de políticas  públicas  e  

cuja  modificação  depende  de  medidas  abrangentes  de natureza   normativa,   

administrativa   e   orçamentária,   deve   o   sistema penitenciário   nacional   ser   

caracterizado   como   “estado   de   coisas inconstitucional”.  

 

FUNDO   PENITENCIÁRIO   NACIONAL   –  VERBAS   – 

CONTINGENCIAMENTO.  Ante  a  situação  precária  das  penitenciárias,  o 

interesse  público  direciona  à  liberação  das  verbas  do  Fundo  Penitenciário 

Nacional.  

 

AUDIÊNCIA  DE  CUSTÓDIA  –  OBSERVÂNCIA  OBRIGATÓRIA. Estão  

obrigados  juízes  e  tribunais,  observados  os  artigos  9.3  do  Pacto  dos Direitos  

Civis  e  Políticos  e  7.5  da  Convenção  Interamericana  de  Direitos Humanos,  a  

realizarem,  em  até  noventa  dias,  audiências  de  custódia, viabilizando  o  
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comparecimento  do  preso  perante  a  autoridade  judiciária no  prazo  máximo  de  

24  horas,  contado  do  momento  da  prisão.94 

 

A maioria dos ministros em seus votos reconheceu, expressamente, estar presente o ECI, 

sendo que todos admitiram que, diante da violação massiva de direitos fundamentais, o Tribunal 

deveria intervir. 

O ministro relator, quanto às críticas sobre a violação à separação dos poderes a partir 

da atuação ativista do Judiciário, expor que:  

Controvérsias teóricas não são aptas a afastar o convencimento no sentido de que o 

reconhecimento de estarem atendidos os pressupostos do estado de coisas 

inconstitucional resulta na possibilidade de o tribunal tomar parte, na adequada 

medida, em decisões primariamente políticas sem que se possa cogitar de afronta ao 

princípio democrático e da separação de poderes. 

A forte violação de direitos fundamentais, alcançando a transgressão à dignidade da 

pessoa humana e ao próprio mínimo existencial justifica a atuação mais assertiva do 

Tribunal.95 

 

A Procuradora Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, em parecer, se 

posicionou de forma a defender a atuação do Poder Judiciário na jurisdição constitucional, 

objetivando o fim do quadro de crise do sistema carcerário, “com o objetivo de considerar a 

efetiva tutela dos direitos humanos e fundamentais dos presos”96, acrescentando ainda que: 

(...) os direitos fundamentais possuem núcleo intangível que deve ser assegurado, 

protegido e promovido pelos entes estatais. A repercussão disso é que, mesmo diante 

de condições adversas, de limites financeiros ou de colisão com outros direitos 

fundamentais, o conteúdo essencial do direito fundamental deve ser preservado, sendo 

impossível a sua redução ou ponderação, pois isso significaria zerar a própria eficácia 

desse direito.97 

 

Por fim, é necessária a compreensão de que o Supremo Tribunal Federal deve buscar  o 

diálogo com as outras esferas dos poderes para que haja uma efetiva aplicação das medidas 

proferidas pela Corte. Também importante a supervisão e o acompanhamento para que os entes 

federativos consigam cumprir com o determinado e, que a superação do ECI, ocorra como efeito 

da colaboração entre os poderes públicos não só no período de tempo determinado, mas também 

após isso, trazendo uma nova perspectiva para o sistema carcerário brasileiro. 

 

 
94 STF; ADPF 347. Acórdão. 2015. p. 8. Disponível em: 

<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665, acesso em 12 de abril de 2021 
95 STF; ADPF 347. Acórdão. 2015. p. 13. Disponível em: 

<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665, acesso em 12 de abril de 2021 
96 SOUSA, Lorena Silva de. A crise no sistema prisional e o reconhecimento do “Estado de Coisas 

Inconstitucional”: uma análise dos fundamentos fáticos e jurídicos na provocação ao Supremo Tribunal Federal 

na ADPF de nº 347. Uberlândia: LAECC, 2019, p. 78 
97 STF; ADPF 347. Parecer Ministério Público Federal PGR. 2019. p. 22. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo

bjetoincidente=4783560>, acesso em 12 de abril de 2021. 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4783560
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4783560
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Longe de esgotar o tema, o presente trabalho buscou analisar os diversos aspectos que 

integram o Estado de Coisas Inconstitucional, desenvolvendo os conceitos conforme exposto 

pela doutrina pátria e estrangeira, aliando os conceitos teóricos com o contexto histórico no 

qual foram aplicados. Iniciando-se nas omissões inconstitucionais, as Jim Crow Laws e o caso 

Brown vs. Board of Education, o desenvolvimento e a aplicação da teoria pela Corte 

Constitucional Colombiana, com foco no caso dos professores municipais e o reconhecimento 

do ECI no sistema carcerário colombiano e finalizando com a ADPF 347 no Brasil, que também 

veio a tratar do sistema carcerário. 

Conforme visto ao longo do trabalho, as violações dos direitos fundamentais da 

população carcerária ocorrem de maneira sistemática e reiterada, havendo omissão por parte 

dos Três Poderes. Ocorre que os mecanismos presentes na Constituição Federal têm se 

demonstrado ineficientes para a alteração do quadro do sistema prisional brasileiro. 

Ademais, o cuidado e a defesa dos direitos dos acautelados é visto como uma medida 

impopular, tendo em vista que uma parcela da população entende que a pena deve ser vista 

como um castigo, como retribuição pelo mal que fora causado no momento em que se cometeu 

o crime. Diante disso, tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo se eximem de buscar alterar 

a realidade do sistema carcerário. 

Diante dessa omissão por parte dos Poderes Públicos, bem como a presença de uma 

violação massiva e sistemática dos direitos fundamentais dos presos, é necessária uma postura 

ativa do Supremo Tribunal Federal, de modo que, com a declaração do ECI e a supervisão das 

sentenças estruturais, possam solucionar a problemática das violações dos direitos 

fundamentais, em especial das populações mais vulneráveis, como é a população carcerária. 

O ECI é uma técnica inovadora e que pode auxiliar na garantia e defesa dos direitos 

fundamentais dos mais vulneráveis. Se aplicado de maneira correta, com a devida supervisão 

da Corte Constitucional, com o comprometimento e a coordenação entre todas as partes 

envolvidas, é possível uma alteração exitosa do cenário inicial. 
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