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RESUMO: Há exatamente trinta anos nasceu o Estado Brasileiro com a promessa de democracia participativa e 

avanços no campo social. O texto elaborado pela Assembleia Constituinte regida por Ulisses Guimarães. Parece 

consenso tratar-se de uma constituição democrática no que se refere ao seu nascimento, mas no que se refere à sua 

interpretação, há realmente um debate democrático? Quem é o dono do sentido do texto constitucional? Quem 

influenciou o Supremo Tribunal Federal na função de intérprete autêntico4 do texto constitucional? O presente 

trabalho propõe-se a investigar a os argumentos explorados pelas partes na medida cautelar julgada pelo Supremo 

Tribunal Federal na Arguição n° 347. No primeiro momento foi analisado o surgimento e aplicação da teoria do 

“Estado de Coisas Inconstitucionais no Direito Brasileiro” para enfrentar os argumentos esboçados no processo da 

ADPF nº 347.  O com o objetivo da pesquisa é identificar quais argumentos pautaram a decisão do Supremo 

Tribunal Federal no papel de dar sentido ao texto constitucional. O trabalho é de natureza bibliográfica e 

documental. O método de abordagem é o hermenêutico. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho visa analisar a aplicação, pelo Supremo Tribunal Federal, da teoria 

do “Estado de Coisas Inconstitucionais”, por meio do Estudo do processo e julgamento da 

ADPF nº 347. A pesquisa insere-se em um projeto desenvolvido na Unifimes maior 

denominado “30 Anos da Constituição Federal: Quem deu Sentido ao Texto Constitucional. 

Apesar do conceito do “Estado de coisas Inconstitucional” ser relativamente novo no 

ordenamento brasileiro, sua origem se deu na Colômbia, onde a Corte Constitucional 

Colombiana – impulsionada por diversas ações de professores que tiveram seus direitos 

previdenciários cerceados – proferiu em 1997 a Sentencia de Unificación – SU 559 

(COLOMBIA, 1998), determinando que as autoridades públicas envolvidas na violação de tais 
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direitos resolvam a lesividade em prazo razoável. Outrossim, reconheceu o Estado de coisas 

Inconstitucional - ECI em seu sistema penitenciário na sentença de Tutela – 153 de 1998. 

Seu reconhecimento teve por finalidade sanar grave lesão resultante de atos comissivos 

ou omissivos do poder público a direitos fundamentais constitucionalmente tutelados. 

 

METODOLOGIA 

 

Considerando-se que o trabalho é de natureza bibliográfica e documental, o método de 

abordagem adotado no seu desenvolvimento é o hermenêutico. No que se refere ao como 

método de procedimento, trabalhar-se-á com o método histórico-crítico que, procurando dar 

tratamento localizado no tempo à matéria objeto do estudo, pretende investigar os 

acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar a sua influência na realidade 

de hoje – e com o método comparativo, no que se refere à análise das categorias envolvendo a 

matriz hermenêutica e suas interlocuções críticas, buscando-se observar como essas 

observações contribuem e determinam o conteúdo das decisões judiciais. A partir destes 

pressupostos, estabelecer-se-á a demarcação teórica de categorias fundamentais à pesquisa, a 

saber: a investigação dos principais conteúdos determinantes da matriz hermenêutica. Em 

termos de técnica da pesquisa, pretende-se utilizar documentação direta, com consulta ao 

processo no Supremo Tribunal Federal. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na data de 26 de maio de 2015, foi proposta no Supremo Tribunal Federal – STF, pelo 

partido político socialismo e liberdade – PSOL – a ADPF 347, objetivando o reconhecimento 

do “Estado de coisas inconstitucional” do sistema carcerário. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a ADPF está prevista no art. 102, parágrafo 1° da 

Constituição federal, regulamentada pela Lei 9.882/99. Seu uso é cabível quando há uma 

violação, por parte dos órgãos dos poderes públicos, a preceitos fundamentais, em situações em 

que a) exista lesão ou ameaça a preceito fundamental; b) causada por ato dos Poderes Públicos, 

e c) não haja nenhum outro instrumento apto a sanar esta lesão ou ameaça” (BRASIL, 1999). 

O autor argumenta que a inobservância do Estado em relação as condições desumanas do 

sistema carcerário brasileiro, resulta na violação massiva de princípios constitucionais 

fundamentais previstos em sua grande maioria, no art. 5° da Constituição Federal de 1988, 

caracterizando o “Estado de coisas Inconstitucional” (BRASIL, 2015).  



 

 

Consignou que no direito comparado, países como a África do Sul, Argentina e Estados 

Unidos já reconheceram a existência do “estado de coisas inconstitucional” ao formularem 

políticas públicas destinadas a sanar a violação dos direitos humanos nos sistemas prisionais 

(BRASIL, 2015).  

Afirma que os presídios nacionais ferem o princípio da dignidade da pessoa humana, pois 

os encarcerados são submetidos a tortura e tratamento desumano degradante, em casos, punidos 

com sanções cruéis que ferem o princípio da integridade física e moral do preso (art. 5°, XLIX) 

e o princípio da proporcionalidade da pena. Muitos são privados de liberdade sem o devido 

processo legal (art. 5° LIV e LV) e privados dos direitos sociais à saúde, educação, trabalho e 

segurança (art. 6° CF). Ademais, muitos não são submetidos à audiência de custódia prevista 

na Lei de Execução Penal – LEP que, segundo a arguente, é o maximizador do problema do 

“Estado de Coisas Inconstitucional”. Ao final, formulou os seguintes pedidos cautelares: 

 a) Todos os juízes e tribunais, nos casos de decretação ou manutenção de prisão 

provisória, motivem expressamente as razões que impossibilitam a aplicação das medidas 

cautelares alternativas à privação de liberdade (BRASIL, 2015).  

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 

(BRASIL, 2015). 

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 

(BRASIL, 2015). 

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 (BRASIL, 2015).  

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 (BRASIL, 2015). 

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 (BRASIL, 2015). 

g) determine ao Conselho Nacional de Justiça que coordene 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 (BRASIL, 2015). 

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 (BRASIL, 2015). 

  

CONCLUSÃO 

 

Ao analisar os pedidos, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a proibição do Poder 

Executivo de contingenciar os valores disponíveis no Fundo Penitenciário Nacional – 

FUNPEN; que a União libere o saldo acumulado para utilização com a finalidade para a qual 

foi criado, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos. E determinou-se aos juízes que 

passem realizar audiência de custódia. Quanto aos demais pedidos foram indeferido sobre 

argumentos de já estarem em Lei de Execução Penal. 
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