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Nada é impossível de mudar. Desconfiai do 

mais trivial, na aparência, singelo. E 

examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que 

é de hábito como coisa natural, pois em tempo 

de desordem sangrenta, de confusão 

organizada, de arbitrariedade consciente, de 

humanidade desumanizada, nada deve parecer 

natural, nada deve parecer impossível de 

mudar. 

(BRECHT, Bertolt; MONIZ, Edmundo. 

Antologia poética. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Elo Editora e distribuidora, 1983.) 



 

 

RESUMO 

 

A presente dissertação visa a estabelecer, inicialmente, uma correspondência científica entre o 

Estado de Coisas Inconstitucional, liminarmente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal 

em nove de setembro de 2015, durante o julgamento da apreciação da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental nº 347 e a contínua calamidade no sistema 

penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte, a qual foi decretada em março de 2015 e 

persiste até 2018. A partir do vínculo ora proposto, serão analisados – por meio dedutivo e 

documental, com apoio bibliográfico – os elementos fáticos locais que, em conjunto, 

caracterizam um cenário de graves violações sistêmicas de direitos humanos. Em seguida, 

será demonstrada a urgente necessidade de ruptura do modelo tradicional de segurança 

pública regional para a consequente estruturação de uma política prioritária de segurança com 

atuação transversal e articulada, pautada na realização de ações de inteligência e na 

emancipação cidadã. Assim, na perspectiva do ativismo judicial estrutural, o Estado de Coisas 

Inconstitucional pode ser visualizado como importante técnica decisória utilizada para 

estimular a necessidade de práticas dialógicas e intersetoriais entre diversos órgãos públicos e 

a sociedade civil na resolução de questões relacionadas às demandas coletivas de alta 

complexidade. A relevância deste estudo constitucional pode ser reforçada pela existência do 

Projeto de Lei nº 736/2015, destinado a fixar limites legais “sobre o estado de coisas 

inconstitucional e o compromisso significativo” e pela Lei nº 13.675, de onze de junho de 

2018, a qual disciplinou a Política Nacional de Segurança Pública (PNSPDS) e o Sistema 

Único de Segurança Pública (Susp). Em vigor desde 12 de julho de 2018, a citada Lei Federal 

expressa as “ações de segurança pública e políticas transversais” como diretrizes da Política 

Nacional de Segurança Pública (artigo 5º, IV). Nesse sentido, diante de contextos sociais de 

extrema vulnerabilidade, como é o que se percebe em todo o Estado do Rio Grande do Norte 

desde a agudização da crise da segurança pública, há mais de três anos consecutivos, a 

definição de novas diretrizes constitucionais e o fomento de políticas públicas integradas no 

âmbito do sistema carcerário regional são medidas inadiáveis. 

 

Palavras-chave: Estado de coisas Inconstitucional. Sistema penitenciário. Segurança pública. 

Direitos humanos. Políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present dissertation aims to establish, initially, a scientific correspondence between the 

State of Unconstitutional Things, previously recognized by the Supreme Federal Court on 

September 9th, 2015, in the judgment of the allegation of fundamental precept's violation nº 

347 and the continuous calamity in the penitentiary system of the state of Rio Grande do 

Norte, which was decreed in March 2015 and persists until 2018. From the link proposed 

here, the local factual elements which, together, characterize a scenario of serious systemic 

violations of human rights will be analyzed – through deductive and documentary way, with 

bibliographic support. Next, the urgent necessity to break the traditional model of regional 

public security and the consequent structuring of a public security priority policy with a 

transversal and articulated performance, based on the accomplishment of actions of 

intelligence and on the citizen emancipation will be demonstrated. Therefore, from the 

perspective of structural judicial activism, the State of Unconstitutional Things can be seen as 

an important decision-making technique used to stimulate the need for dialogical and 

intersectoral practices among various public agencies and civil society in solving issues 

related to collective demands of high complexity. The relevance of this constitutional study 

can be reinforced with the existence of Bill nº 736/2015, intended to set legal limits "on the 

state of unconstitutional things and significant commitment" and with the Law No. 13,675 of 

June 11th, 2018, which disciplined the National Public Security Policy (PNSPDS) and the 

Public Security System (Susp). In force since July 12th, 2018, the aforementioned Federal 

Law expresses "public security actions and transversal policies" as guidelines of the National 

Public Security Policy (article 5, IV). In this sense, faced with social contexts of extreme 

vulnerability, as perceived in all the state of Rio Grande do Norte since the public security 

crisis aggravation for more than three consecutive years, the definition of new constitutional 

guidelines and the promotion of integrated public policies within the regional prison system 

are urgent measures. 

 

Keywords: State of Unconstitutional Things. Prison System. Public security. Human Rights. 

Public Politics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo é fruto da constatação (e particular indignação) quanto ao íngreme 

contraste percebido entre os disciplinamentos da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, do Código de Processo Penal, da Lei de Execuções Penais e os fenômenos 

fáticos ocorridos no âmbito do sistema penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte no 

período compreendido entre os anos 2015 a 2018. 

Em apertada síntese introdutória, é importante registrar que, entre os dias onze a 

dezoito de março de 2015, o sistema carcerário do referido Estado foi reduzido a ruínas em 

decorrência das rebeliões perpetradas em dezesseis das trinta e três unidades prisionais 

existentes no Estado à época. A fúria dos detentos extrapolou os muros carcerários e se 

transportou para as vias públicas, materializando-se por meio de diversos incêndios contra 

automóveis da frota do transporte público regional, causando, com isso, forte sensação de 

insegurança e vulnerabilidade perante toda a população norte-rio-grandense. 

A revolta dos reclusos teria sido motivada, em tese, pela contínua negação dos direitos 

fundamentais no âmbito da execução penal – o que, por óbvio, reverberou, com violência, no 

seio social e alcançou êxito em chamar a atenção das autoridades públicas locais para as 

condições do cumprimento de pena no contexto do sistema carcerário do Estado do Rio 

Grande do Norte. Assim, diante dos prejuízos percebidos, o Poder Executivo do referido 

Estado declarou, em dezesseis de março de 2015 e pela primeira vez, o estado de calamidade 

em todo o sistema penitenciário estatal. 

Ocorre que, desde o referido período até o corrente ano, o Estado do Rio Grande do 

Norte, apesar de contínuos esforços, ainda não conseguiu superar a crise no sistema carcerário 

(conforme se verifica nas sucessivas prorrogações do estado de calamidade nesta seara) e, via 

reflexa, também demonstrou sérias deficiências no gerenciamento de problemáticas 

estruturais na área da segurança pública e, inclusive, em outras áreas não diretamente 

relacionadas com o sistema penitenciário (citem-se, apenas em caráter ilustrativo e dentro 

desta abordagem preliminar desta dimensão regional, as declarações do estado de calamidade 

na saúde pública e na disponibilidade de recursos hídricos atinentes à seca). 

É, portanto, na perspectiva dessa breve narrativa fática de tutela deficiente de direitos 

fundamentais no Estado do Rio Grande do Norte que, em contraste com a força normativa da 

Constituição, surgem os seguintes questionamentos: Qual o valor da Constituição na realidade 

concreta regional? Qual a finalidade da aplicabilidade imediata das normas constitucionais 
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referentes aos direitos fundamentais? Quais os entraves fáticos à concretização constitucional 

no sistema penitenciário local? 

Ora, se a Constituição ocupa lugar hierarquicamente superior e detém força impositiva 

perante todo o sistema constitucional no âmbito do neoconstitucionalismo, como assimilar, 

juridicamente, as reiteradas renovações do estado de calamidade do sistema carcerário do 

Estado do Rio Grande do Norte durante três anos consecutivos? 

A busca por tais respostas conduziu esse estudo à análise do reconhecimento liminar 

do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em nove de 

setembro de 2015 (destaque-se: posterior à primeira declaração do estado de calamidade no 

sistema carcerário do RN em março de 2015) em sede de apreciação dos autos da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (ADPF) nº 347. 

Para tanto, serão adotados métodos indutivos, com a utilização da técnica de 

documentação indireta, a ser realizada, precisamente, por meio da pesquisa científica em 

livros, artigos, teses, decisões judiciais – inclusive, internacionais – além de outros materiais 

jornalísticos ou acadêmicos que guardem pertinência com o tema. 

Apesar da formulação de diversos pedidos ao longo da mencionada ação, a essência da 

citada ADPF é o aprimoramento brasileiro da técnica decisória do Estado de Coisas 

Inconstitucional (ECI), o qual, com amparo no entendimento judicial da Colômbia sobre o 

assunto, visará sedimentar o diálogo entre diversas instituições públicas para superar 

problemáticas perenes e complexas, verdadeiras falhas estruturais consubstanciadas em 

violações sistêmicas de direitos fundamentais no sistema penitenciário nacional. 

Nesse sentido, o referencial teórico deste trabalho é a decisão judicial, proferida em 

caráter liminar, pelo Supremo Tribunal Federal em nove de setembro de 2015 

(disponibilizada, em sua integralidade, em dezenove de fevereiro de 2016), a qual consiste 

verdadeiro pilar do estudo em questão, visto que a mencionada apreciação judicial firma 

importante marco histórico na construção jurisprudencial brasileira e direciona a 

hermenêutica constitucional para a sensível percepção da importância de articulações 

dialógicas na efetivação dos direitos fundamentais no sistema carcerário. 

Ainda no âmbito da evolução jurisprudencial como fundamento norteador do 

referencial teórico desta pesquisa, merecem destaque os argumentos apresentados no processo 

nº T-153 de 1998, em que a Corte Constitucional da Colômbia, dentre outras relevantes 

abordagens, sustentou a viabilidade do reconhecimento do ECI como forma de ouvir os 

clamores dos condenados, garantindo-lhes a efetivação dos seus direitos fundamentais por 
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meio da atuação do juiz constitucional e a partir de uma integração plural de diversas 

entidades envolvidas na área da segurança pública. 

Assim, com vistas a promover a devida delimitação temática deste estudo, oportuno 

consignar que a petição inicial da ADPF nº 347 foi proposta pelo Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL) e conta com 19 pedidos, sendo 8 cautelares (item nº 210, letras “a” à “h”) e 

11 definitivos (itens nº 211 e nº 212, letras “a” à “j”). Diante da pluralidade de vertentes que 

poderiam ser ramificadas a partir do aprofundamento científico de cada um dos dezenove 

pedidos e considerando que, até o presente momento, ainda não houve o julgamento 

definitivo do mencionado feito, este estudo abster-se-á de analisar, individualmente, os 

pedidos ora formulados (itens nº 210, 211 e 212) e dedicar-se-á, como recorte epistemológico, 

ao item nº 210, letra “h”, o qual é o único pleito dessa natureza (cautelar) que faz menção 

expressa ao Estado de Coisas Inconstitucional e traduz-se no efetivo núcleo da petição inicial 

da ADPF nº 347. 

Ademais, faz-se pertinente consignar que, ao longo deste trabalho, não serão feitas 

abordagens político-partidárias acerca do ajuizamento formal da APDF nº 347 pelo PSOL, em 

respeito ao direcionamento científico originalmente proposto. 

Além da atualidade do reconhecimento pátrio do ECI pelo STF (cuja doutrina nacional 

é bastante tímida), o referido entendimento judicial sinaliza uma aparente concordância do 

Supremo Tribunal Federal com os termos expostos na petição inicial da ADPF nº 347, 

especialmente no que concerne à possibilidade concreta de reformulação de conceitos 

tradicionais sobre a caracterização das omissões inconstitucionais e da própria maneira com 

que o poder público conduz situações de agudização de crise em temas de abrangência 

coletiva e com deficiências estruturais. 

Nesse sentido, a pertinência temática se solidifica na perspectiva de que a 

concretização de direitos fundamentais numa sociedade hipercomplexa é a missão mais 

desafiadora do neoconstitucionalismo e, com isso, a relevância do debate acadêmico do ECI 

também é demonstrada ante a existência do Projeto de Lei (PL) nº 736/2015, o qual objetiva 

promover alterações nas “Leis nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, e 13.105, de 16 de março 

de 2015, para estabelecer termos e limites ao exercício do controle concentrado e difuso de 

constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, dispor sobre o estado de coisas 

inconstitucional e o compromisso significativo”. 

Por meio da Lei nº 13.675, de onze de junho de 2018, foram implementados a Política 

Nacional de Segurança Pública (PNSPDS) e o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), 

cujo referido disciplinamento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em doze de 
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junho de 2018 e somente entrou em vigor na data de doze de julho do mesmo ano, consoante 

art. 50 de seu texto. 

De acordo com a citada norma federal, há previsão legal para a “atuação integrada” 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em “ações de segurança pública 

e políticas transversais” (vide art. 5º, IV da mencionada norma jurídica) – o que, notadamente, 

guarda forte vinculação científica com os estudos que já estavam sendo desenvolvidos neste 

trabalho (mesmo antes do advento da referida lei). 

Nesse viés, em que pese a ótica jurisdicional do ECI perante o sistema carcerário 

nacional (o que, notadamente, inclui sua aplicabilidade perante o Estado do Rio Grande do 

Norte) e distante da possível alegação quanto a um segundo reconhecimento em plano 

estadual, este trabalho analisará o Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) a partir de 

circunstâncias concretas – quase palpáveis – no sistema penitenciário norte-riograndense. 

Objetivará, portanto, analisar os efeitos do ECI (reconhecido liminarmente pelo STF 

nos autos da ADPF nº 347) perante o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, 

precisamente, no contexto do estado de calamidade (o qual se mantém perene há mais de três 

anos). Dedicar-se-á, especificamente, na propositura de uma nova compreensão do processo 

penal a partir da falência do modelo carcerário tradicional e enfatizará, dentro da abordagem 

constitucional do referido tema, a necessidade de visualização ampliada sobre a segurança 

pública e suas vertentes evolutivas por meio da cidadania. Além disso, pontuará falhas 

intrassistêmicas percebidas na realidade penitenciária local e, por fim, estimulará o diálogo 

entre as instituições públicas e demais órgãos de segurança pública no Estado do Rio Grande 

do Norte, notadamente, com o fito de construir soluções integrativas no âmbito carcerário e 

comprovar que o aumento de investimentos em ações de cidadania e de emancipação social é 

capaz de, em tese, reduzir a criminalidade e, consequentemente, o contingente carcerário. 

Para tanto, no segundo capítulo, será explanada a evolução histórica do poder punitivo 

estatal, por meio de considerações que antecedem à própria concepção da incidência da 

punição como algo legitimamente pertencente ao Estado (enquanto construção jurídica 

abstrata de poder público), ocasião em que transitará entre a violência generalizada nas 

gerações mais rudimentares até a institucionalização do cárcere como mecanismo repressivo 

mais civilizado. Em seguida, pontuará algumas razões para o fenômeno da falência da prisão 

desde seu nascedouro, bem como a inadiável necessidade de aproximação da execução penal 

do prisma constitucional como alternativa jurídica viável à superação de antigos estigmas 

sociais e resistências positivistas sobre o assunto. 
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O revestimento constitucional no âmbito do poder punitivo estatal ganha força 

normativa a partir do neoconstitucionalismo, de modo que, no terceiro capítulo, será 

enfatizada a pertinência da compreensão do direito constitucional numa visão sistêmica. O 

sistema constitucional (perspectiva mais ampla do que a disciplina jurídica em sentido 

normativo) deverá se comunicar com o espectro social para sua adequada respeitabilidade e 

consequente concretização de direitos fundamentais nas demandas coletivas concretas. 

Há, contudo, inegável herança fática que macula, até os dias atuais, a devida 

concretização no cenário carcerário brasileiro: a escravidão. A percepção quanto à existência 

de vulnerabilidades sistêmicas e a influência do crime organizado no processo de assistência 

estatal serão, portanto, suscitados como fatores valorativos primordiais no campo jurídico-

social da assimilação do Estado de Coisas Inconstitucional. 

Após a sedimentação de tais nuances, o quarto e mais denso capítulo resgatará a 

origem da utilização dessa técnica decisória no contexto do sistema carcerário nacional e 

remeterá ao breve estudo do entendimento judicial da Colômbia na sentencia nº T-153 de 

1998, oportunidade em que conectará o ativismo judicial estrutural e a própria relevância do 

reconhecimento do ECI pelo Supremo Tribunal Federal. 

Ainda no quarto capítulo, serão propostas reflexões críticas sobre o caráter arcaico da 

configuração tradicional das omissões inconstitucionais, a necessidade de reformulação desse 

contexto para a concretização de direitos por meio do ativismo judicial construtivo e 

dialógico, além do direcionamento do ECI no ordenamento jurídico pátrio – precisamente, 

com o início da importação desse pensamento da Colômbia para o Brasil, os aspectos formais 

sobre o cabimento da ADPF como ferramenta jurídica e, por fim, os efetivos impactos sobre o 

reconhecimento do ECI no campo do amadurecimento de políticas públicas nacionais. 

O quinto e último capítulo abordará, dentro do específico recorte cronológico proposto 

entre os anos 2015 a 2018, o estado de calamidade no sistema penitenciário no Estado do Rio 

Grande do Norte, além das dificuldades sistêmicas em outras áreas públicas e a atuação 

estadual para a superação da crise que permanece insistente e que já se alastrou para o 

segundo semestre do corrente ano. 

Assim, a partir da ênfase concreta do tema na realidade do Estado do Rio Grande do 

Norte, consubstanciada nas informações coletadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

durante os Mutirões Carcerários realizados sob o prisma regional nos anos de 2011 e 2013 e 

em consonância com as informações ora trazidas sobre o Estado de Coisas Inconstitucional, 

serão pontuados alguns fatores que merecem ser institucionalmente reavaliados para a 
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adequada tutela coletiva de direitos fundamentais e para a edificação estrutural da 

Constituição em fuga ao cenário caótico estadual. 

No intuito de propiciar uma visualização mais prática do tema, serão trazidos dois 

exemplos concretos de indução de políticas públicas em áreas de extrema vulnerabilidade e 

sobre assuntos profundamente estigmatizados no seio social, sendo o primeiro deles de 

origem mexicana (cidade Juaréz), atinente à implementação de políticas transversais de 

segurança pública que, de forma intersetorial, conseguiu reestabelecer a paz no contexto de 

séria danificação social causada pela atuação de facções e excessiva violência. O segundo 

exemplo tratará do Projeto “Transformando Destinos”, induzido pelo Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Norte e que já alcançou pertinentes objetivos fáticos e normativos 

na estruturação de uma rede intersetorial de políticas públicas sobre drogas em todo o Estado 

do Rio Grande do Norte. 
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2 A ORIGEM DO PUNITIVISMO 

 

A adequada assimilação do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) – enquanto 

instrumento legítimo de acesso à justiça para as minorias sociais e pertinente técnica decisória 

estrutural – demanda, principalmente no recorte do ambiente carcerário, a prévia 

compreensão do cárcere enquanto mecanismo (arcaico) de expressão do poder punitivo do 

Estado
1
. 

Contudo, antes dos desdobramentos atinentes ao sistema penitenciário em si, o 

presente estudo propõe uma abordagem inicial de cunho jusfilosófico, a qual, por meio de 

uma breve explanação histórica, apresentará informações acerca das formas de materialização 

do poder punitivo na sociedade – cuja titularidade deste, frise-se, em épocas mais primitivas, 

sequer estava vinculada ao Estado – percorrendo, desse modo, desde os suplícios corporais 

em locais públicos até as prisões atuais. 

A estreita visão do poder punitivo do Estado (no sentido da exclusiva segregação dos 

indivíduos transgressores ao cárcere) afastou a execução penal dos preceitos basilares do 

sistema constitucional e, embora a concretização constitucional seja um desafio inerente ao 

sistema constitucional como um todo, deve-se destacar que, no âmbito do sistema 

penitenciário, tal missão torna-se ainda mais desafiante e árdua quanto à superação de 

obstáculos fáticos. Não apenas pelos entraves naturais de uma sociedade hipercomplexa
2
, mas 

pela própria carga negativa (estigma social) que o indivíduo transgressor carrega consigo 

desde tempos mais remotos. 

Nesse sentido, quando a sanção sequer se apresentava de maneira institucionalizada 

(aproximando-se mais de uma sanção social do que efetivamente jurídica-normativa), a 

conduta transgressora já era vista como algo extremamente reprovável – passível, inclusive, 

de efetiva eliminação do indivíduo transgressor do seio social. 

Fonte de diversas mazelas humanas e depósito daqueles que, além da liberdade 

juridicamente retirada, são vistos sem qualquer humanidade, o cárcere – o qual, em essência, 

                                                 
1
 A expressão “poder punitivo” merece ser entendida, neste trabalho, como a legítima capacidade de aplicar uma 

sanção a outrem, em virtude da prática de determinado ato considerado socialmente reprovável. 
2

 O nível de desenvolvimento sociocultural atual, os avanços tecnológicos, as inovações científicas, os 

complexos arranjos econômicos, a conectividade virtual e a própria fluidez na comunicação entre pessoas de 

toda parte do mundo sedimentam, em apertada síntese, o caráter complexo das relações interpessoais e 

demonstram, portanto, a necessidade de respostas jurídicas bem estruturadas e atentas à multiplicidade de 

nuances desse tipo de sociedade. 
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parece ser um aparente mal necessário – necessita desenvolver um aspecto que lhe foi 

longamente renegado: a interdisciplinaridade. 

Também serão tecidas considerações sobre o próprio desejo social de aplicar 

reprimendas ao indivíduo transgressor, os impactos negativos percebidos com a incidência de 

penalidades corpóreas em tal contexto e a respectiva transição desse modelo de castigo físico 

para o modelo atualmente vigente, o “castigo da alma”
3
. 

Em seguida, após todo o percurso evolutivo do poder punitivo e diante da 

consolidação da ideia de que as prisões simbolizam a efetiva presença institucionalizada do 

Estado na execução penal, serão registradas algumas nuances estigmatizadas que perseguem o 

indivíduo transgressor até os dias atuais e repercutem diretamente na concretização dos 

direitos fundamentais da Constituição. 

Por último, ao final deste capítulo, será enfatizada a conexão percebida entre a 

evolução das penas e o direito constitucional contemporâneo, bem como a necessidade de 

amadurecimento do processo penal constitucional para o melhor funcionamento da complexa 

engrenagem do sistema penitenciário brasileiro. 

 

 

2.1 A CULTURA DO ENCARCERAMENTO 

 

A relação entre o sistema constitucional e o sistema penitenciário merece ser 

entendida de forma simbiótica e aberta, cujo fluxo de informações entre esses espaços 

juridicamente distintos seja estabelecido sob o prisma humanístico. 

Isso porque a evolução das penas até as prisões atuais e as sucessivas remodelações do 

poder punitivo estatal para evitar penas diretamente corpóreas não foram suficientes para 

reduzir a criminalidade. Em verdade, até hoje não há uma receita pronta ou fórmula específica 

quando o assunto é o ambiente carcerário. 

O direito de punir (ius puniendi) – embora esteja, atualmente, concentrado no Estado, 

com os seus respectivos disciplinamentos legais positivados no ordenamento jurídico pátrio – 

nem sempre esteve sob a titularidade do poder público e, de forma ainda mais rudimentar, 

sequer era definido como uma ramificação do Direito (ius). 

                                                 
3
 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da prisão. Tradução: Raquel Ramalhete. 29. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2004, p. 17. 
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Esse pretérito cenário advém da percepção de que a vontade de infligir reprimendas 

(geralmente corpóreas) em desfavor do indivíduo considerado transgressor é, em essência, tão 

antiga quanto a própria natureza humana e, portanto, igualmente brutalizada e intrínseca a 

esta. 

Sobre essa ótica, Hobbes
4
 esclarece que o homem, ao ver-se despido de todo o aparato 

de controle social que geralmente o envolve na vida em coletividade (leis, religião, família 

etc), transporta-se para seu efetivo “estado de natureza”, onde a liberdade e a violência 

irrestritas são plenamente permitidas. A desorganização social compõe, portanto, um cenário 

primitivo de guerra, em que os indivíduos demonstram uma inclinação mais combativa em 

virtude da inexistência de um “poder comum” – o que seria uma característica de uma 

sociedade organizada, de acordo com o citado autor. 

Assim, na inexistência de um ordenamento jurídico definido, pode-se dizer, com 

amparo na concepção hobbesiana, que os esforços humanos básicos voltam-se, 

primordialmente, à preservação pessoal, frise-se: independente das consequências geradas 

para tanto. Em outras palavras, no referido contexto, o ato de matar alguém, ainda que por um 

motivo fútil, não seria considerado crime ou sequer seria visto como algo errado ou 

reprovável
5
. 

Isso porque a própria noção sistêmica do raciocínio binário humano (certo e errado; 

justo e injusto; o meu e o teu etc) estaria carente de sedimentação valorativa no corpo social, 

vez que, no contexto da “guerra de todos os homens contra todos os homens”, a ausência de 

um “poder comum” suscitaria a transformação da “força” e da “fraude” em “virtudes 

cardeais”
6
. Diante dessa mentalidade de interação social combativa, verifica-se que a ideia de 

pertencimento (a qual, notadamente, encontrava-se distante das noções formais de 

“propriedade” e “domínio”), materializava-se àquilo que o homem é capaz de obter para si e à 

sua respectiva capacidade pessoal de conservá-lo7. 

É, portanto, no cenário em que o instinto humano de sobrevivência domina os espaços 

onde o controle estatal é inexistente ou rarefeito que as vinganças privadas materializam-se 

                                                 
4
 HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Tradução: João 

Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 3. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 75-76. 
5
 “[...] E dado que a condição do homem (conforme foi declarado no capítulo anterior) é uma condição de guerra 

de todos contra todos, sendo neste caso cada um governado por sua própria razão, e não havendo nada, de que 

possa lançar mão, que não possa servir-lhe de ajuda para a preservação de sua vida contra seus inimigos, segue-

se daqui que numa tal condição todo homem tem direito a todas as coisas, incluindo os corpos dos 

outros.”(Ibidem, p. 78). 
6
 Ibidem. p. 77. 

7
 Idem. 
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como uma espécie de revanchismo primitivo, cujas ações humanas seriam direcionadas a 

devolver, em igual intensidade de martírio e sem qualquer limitação do poder público, o mal 

causado por outrem contra a sua vida ou sua propriedade. 

Sobre o assunto, Walter Nunes
8
 corrobora que a vingança privada (vindita) é uma 

forma social reativa e primitiva contra as condutas consideradas transgressoras no meio social 

e, inclusive, precedente à noção abstrata de Estado, sendo “uma reação social contra os actos 

que perturbam as relações sociais”. 

Após sucessivas evoluções sociais, com o incremento da educação e a intensificação 

dos fluxos culturais entre as civilizações, entendeu-se que a desenfreada aplicação de 

represálias entre particulares produziu um contexto excessivamente caótico, cuja ampla 

liberdade mostrou-se mais danosa do que o início da noção de controle do poder punitivo por 

uma autoridade específica. Assim, as pressões sociais catalisaram a saída do poder punitivo 

da esfera privada para a concentração deste no soberano. 

Considerando a tendência social ora sinalizada para que o poder punitivo passasse a 

ser adstrito a uma autoridade pública específica – o qual, antes, apresentava-se de forma 

difusa e era exercido por particulares de maneira desregrada – houve, a partir de uma 

distorcida forma de representação estatal, o surgimento de um novo problema: a 

institucionalização de sacrifícios humanos como reprimenda do Estado aos atos ilícitos. 

Em outras palavras, pode-se dizer que os soberanos, valendo-se do poder absoluto de 

que estavam legitimamente revestidos (à semelhança da ideia do poder irrestrito dos deuses), 

praticaram inúmeros abusos de poder contra a vida e a liberdade das pessoas (seus súditos). 

É o que se extrai da agonizante narrativa de Michael Foucault
9
 quanto à prática do 

esquartejamento por meio de cavalos, procedimento que envolvia, em estreita síntese, a 

violenta separação anatômica do corpo do indivíduo transgressor por meio da força dos 

equinos – sendo tudo, inclusive, legitimamente permitido em termos jurídicos, conforme se 

observa no seguinte trecho: “[...] Em cumprimento da sentença, tudo foi reduzido a cinzas”. 

Verifica-se, desse modo, que o absolutismo deu margem a diversos exageros punitivos 

consubstanciados nos suplícios e em outras reprimendas corpóreas em desfavor daqueles tidos 

como delinquentes, de modo que todas as fases executórias da mencionada reprimenda 

corpórea estatal (utilização de animais de tração para dividir em várias partes o corpo do 

                                                 
8
 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de Direito Processual Penal: Teoria (constitucional) do Processo 

Penal. 2. ed. OWL: Jurídica. Não paginado (Locais do Kindle 1980-1986). 
9
 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução: Raquel Ramalhete. 29. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2004, p. 09-10. 
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condenado, crescentes níveis de sofrimento físico do transgressor e, por fim, a sua morte em 

praça pública) estariam normativamente válidas quanto a esse aberrante cumprimento de 

sentença da época. 

Havia, portanto, a arcaica ideologia de que as reprimendas penais serviriam para fazer 

retornar – frise-se: dramática e diretamente no corpo do condenado – todos os males causados 

por este no corpo social, mantendo, com isso, a atmosfera da ritualística pública como 

metodologia punitivista voltada a transmitir uma resposta visual de que teria sido feita a 

verdadeira justiça pelas mãos do poder público e, assim, salientar uma sangrenta advertência 

aos eventuais e futuros transgressores. 

Somente em 1789, a mentalidade punitiva passou a ser modificada, pois se entendeu 

que um espetáculo duradouro e visualmente sangrento já não seria mais interessante ante os 

gastos de tempo e de dinheiro por parte do Estado. Foi, portanto, nessa perspectiva, que, em 

1792, a guilhotina passou a ser usada como importante ferramenta prática para expressar o 

poder punitivo estatal
10

. 

Assim, com o advento da guilhotina como modalidade punitiva do Estado, a morte foi 

“[...] reduzida a um acontecimento visível, mas instantâneo”, cujo contato entre o algoz e o 

corpo do condenado restou temporalmente concentrado na “[...] duração de um raio”, fazendo 

com que o carrasco assumisse uma função mais pontual do que aquelas anteriormente 

assumidas na execução baseada na carnificina, bastando comportar-se como um “[...] 

relojoeiro meticuloso”
11

. 

Em prosseguimento, em que pese a notável redução da intensidade com que as 

práticas violentas do poder punitivo se apresentavam na sociedade, percebe-se que em vez de 

serem questionadas as efetivas causas da violência no seio social, a atuação do poder público 

foi reformulada para tornar o sofrimento físico do condenado cada vez mais discreto, saliente-

se: até invisível (vide narrativa de Foucault
12

 sobre o uso de um véu negro sobre a cabeça dos 

                                                 
10 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução: Raquel Ramalhete. 29. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2004, p. 15. 
11

 Idem. 
12 

“Os parricidas e os regicidas, a eles assemelhados - eram conduzidos ao cadafalso, cobertos por um véu negro, 

onde, até 1832, lhes cortavam a mão. Assim, restou apenas o ornamento do crepe, tal como aconteceu para 

Fieschi, em novembro de 1836: Será conduzido ao lugar da execução, em camisão, pés descalços e com a 

cabeça coberta por um véu negro; será exposto, em um cadafalso, enquanto o meirinho levará para o povo a 

sentença condenatória e imediatamente executado.” (Ibidem, p. 15.) 
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condenados), com o intuito de o despessoalizar
13

 e suprimir-lhe, com isso, o seu direito de 

existir. 

Desse modo – apesar da mudança no desempenho da função do carrasco (o qual, 

figurativamente, representa o braço do Estado perante o corpo do condenado durante o 

cumprimento de sentença) – verifica-se que o exercício do poder punitivo estatal foi 

materialmente modificado de “esquartejador” para “relojoeiro meticuloso”, conservando, 

assim, o caráter de espetáculo público e sanguinário das execuções penais. 

A publicização tinha, portanto, o especial condão de dar uma resposta social a respeito 

da reprovabilidade estatal perante a conduta transgressora ora praticada e, além disso, advertir 

os possíveis malfeitores no sentido de que, caso cometessem algum ilícito penal, seriam 

castigados nos exatos modos violentos que o condenado anterior fora. 

Observa-se, contudo, que a equivocada pretensão de prevenir os delitos futuros com a 

imposição de elevados níveis de sofrimentos físicos ao condenado passava por mutação e, de 

acordo com Foucault, as civilizações começaram a observar que as sanções penais não 

deveriam mais incidir sobre o corpo dos criminosos, sendo iniciado, desse modo, um 

movimento jurídico por penas não corpóreas no final do século XVII. 

O início do século XVIII é marcado por considerável crescimento demográfico e 

estímulo ao acúmulo de riquezas, de forma que a desigualdade social tornou-se mais acirrada 

perante a expressiva população desempregada e em estado de vulnerabilidade. Observou-se, 

com isso, que os crimes já não eram relacionados à integridade física das pessoas, mas sim a 

cobiça de suas posses
14

. 

Desse modo, na perspectiva reformista, o caráter preventivo e os efeitos profuturo das 

penas fizeram surgir reflexões jurídicas a respeito da proporcionalidade entre penas e delitos, 

de modo que a punição conferida ao criminoso fosse aplicada com dosimetria exata para 

impedir, sem excessos punitivos, a repetição da conduta delituosa, mas que, ao mesmo tempo, 

não desse margem à impunidade. Nas palavras de Foucault
15

, essa tendência reformista 

inclinava-se a “fazer da punição e da repressão das ilegalidades uma função regular, 

                                                 
13 

Oportuno registrar que a invisibilidade “normativamente velada” do indivíduo transgressor perante a sociedade 
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15 

Ibidem, p. 69. 



26 

 

coextensiva à sociedade; não punir menos, mas punir melhor”, de modo que o poder punitivo 

do Estado fosse balizado por uma compreensão jurídica mais justa e universal. 

Nesse sentido, buscando uma penalidade que não estivesse nem além nem aquém da 

conduta praticada, houve a transição da função das sanções penais – as quais se 

concentravam, antes, na promoção de um estado de reprovabilidade e intimidação, por meio 

da cultura do medo dos castigos
16

 – para a noção de incidência proporcional e adequada ao 

caso concreto com a finalidade de anular a ocorrência de um delito futuro, uma vez que, 

evolutivamente, já não era mais interessante torturar o criminoso ou restaurar o dano social 

causado com o delito
17

. 

Assim, considerando que a atividade jurisdicional estava dedicada à punição de 

pequenos delitos de natureza patrimonial (uma vez que a construção de um sistema punitivo 

pautado entre o carrasco e a vontade do soberano já não atendia aos anseios da sociedade que 

buscava enriquecer e modernizar-se), houve a busca por um sistema de justiça mais eficaz e 

prático, cuja novel ideologia de economia dos castigos fez com que os suplícios públicos 

viessem a cair em desuso. 

Nesse contexto, a “má economia do poder” (frise-se: “não tanto a fraqueza ou a 

crueldade” das penas
18

) era o argumento principal apresentado pelos reformadores. Havia, 

segundo eles, um “poder excessivo nas jurisdições inferiores”
19

 que, em conjunto com a 

“pobreza” e a “ignorância dos condenados”, acarretava a negligência estatal quanto às 

“apelações de direito” e promovia a execução descontrolada de “sentenças arbitrárias”
20

. 

O poder “quase sem limite”
21

 da acusação (a qual detinha proteção jurídica para 

prosseguir, de maneira ampla, na persecução criminal em desfavor do indivíduo transgressor) 

sustentava a hipossuficiência processual do agente que se via desmuniciado por inúmeras 

máculas sociais e que, portanto, o impediam de posicionar-se, juridicamente e com paridade 

de armas, perante o cenário acusatório formulado contra ele. 

Além dos excessos punitivos oriundos do Estado (tanto na perspectiva da acusação 

quanto no próprio exercício da atividade judicial), também era percebida a existência de um 
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“poder excessivo dado à ‘gente do rei’”
22

, o que se consubstanciava em possíveis influências 

políticas em relação aos acusados e aos magistrados durante a aplicação da pena. 

Ademais, havia, notadamente, o poder excessivo exercido pelo próprio rei, cuja 

manifestação prática dessa característica conduzia à ingerência ilimitada da realeza no trâmite 

judicial (seja por meio da suspensão das fases processuais, seja pela arbitrária modificação 

das decisões judiciais) e à própria distribuição funcional dos magistrados em caso de eventual 

discordância quanto à providência jurisdicional porventura adotada em detrimento dos 

interesses da nobreza, hipótese em que o rei poderia “cassar os magistrados, revogá-los ou 

exilá-los, substituí-los por juízes por comissão real”23. 

Diante dessas informações, surge a percepção de que a necessidade de reforma do 

direito de punir estatal perante o excesso de poder não advinha, em verdade, do 

aprimoramento humanístico da época na perspectiva social. Ou seja, embora o apelo à 

sensibilidade humana fosse invocado pelos reformistas, Foucault 24  assevera que tal 

fundamentação (a qual ele denomina “discurso do coração”) não é, em essência, aplicável de 

forma racional a respeito do criminoso, mas sim perante os olhos dos “juízes ou dos 

espectadores”
25

. 

Com vistas a reforçar o elo percebido entre o processo de suavização das penalidades 

corpóreas e o interesse estatal de tornar invisíveis certas problemáticas sociais por meio do 

cárcere, Humberto Barrionuevo Fabretti26 descreve a França Medieval como uma sociedade 

composta por três categorias, precisamente, o clero, os aristocratas e “uma enorme massa de 

homens e mulheres”, essa última traduzida em “95% da população da época e que era 

dominada e explorada” e convivia com inúmeras inseguranças da época (fome, frio, miséria, 

medos, doenças etc). 

Desse modo, como uma espécie de colírio para o Estado, as pessoas marginalizadas 

(vítimas de doenças contagiosas como a lepra e a praga, mendigos e ciganos) eram acusadas 

de quaisquer crimes e conduzidas à prisão em contexto de questionável assepsia social, 

evidenciando, com isso, que a atuação estatal direcionava-se a uma perspectiva reducionista 

das sérias problemáticas sociais
27

. 
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Nesse contexto, Fabretti
28

 enfatiza que a “dinâmica econômica neoliberal, agudizada 

pelo fenômeno da globalização” gerou desemprego em massa e estabeleceu “sistemas de 

exclusão de pessoas” por meio da eliminação gradativa do trabalho, seguida da escassez dos 

serviços sociais e, por fim, pela exclusão da “própria vida social”. O referido autor ainda 

comenta sobre as “redes sociais de proteção aos indivíduos” dos “países centrais”, em 

contraste com as redes de proteção frágeis e reduzidas dos países periféricos, “[...] pois 

frequentemente instaladas por governos populistas em tempos de bonança econômica
29

. 

Inclusive, o Brasil, na perspectiva de país periférico ou subdesenvolvido, demonstra 

nítidas características de que a política pública de segurança não está devidamente robusta e 

amadurecida sob o viés constitucional e que, além disso, a rede assistencialista manifesta-se 

socialmente como “política de governo” (mutável de acordo com as disposições partidárias 

que estiverem no poder executivo), não como “política de Estado” (diretriz fixa, independente 

do dinamismo partidário superveniente
30

).  

Sedimenta-se, portanto, que a estruturação do cárcere como mecanismo do legítimo 

poder punitivo estatal possui nítidas sombras de marginalização e exclusão social, visto que o 

Estado e as construções sociais sempre pretenderam obter distância daqueles já maculados 

com a pobreza, com as doenças e com a escassez de diversos recursos pessoais e existenciais, 

segregando-os às grades físicas da execução penal. 

Nesse cenário, em atenção ao documentário “13ª Emenda”
 31

, pode-se dizer que a 

política do encarceramento (tal qual se observa na realidade atual) passou a ser fortemente 

instigada a partir da 13ª Emenda
32

 da Constituição dos Estados Unidos da América (EUA), 
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precisamente, quando a Seção 1 deste instrumento normativo, ao excetuar o banimento da 

escravidão e dos trabalhos forçados para aqueles que tivessem sido condenados concedeu ao 

Congresso norte-americano a competência para editar normas jurídicas direcionadas à 

imposição de tais consequências jurídicas (escravidão ou trabalhos forçados) a todos aqueles 

que fossem condenados. 

Desse modo, apesar da abolição formal da escravatura nos EUA em 1865, a 13ª 

Emenda da Constituição norte-americana deixou uma expressa margem legislativa para a 

edição de leis nitidamente inclinadas a criminalizar novas condutas que acarretariam a efetiva 

condenação de indivíduos e, por consequência, impor-lhes a escravidão e/ou os trabalhos 

forçados. 

Ocorre que o Estado norte-americano – ao perceber-se estruturalmente despreparado 

para lidar com os ex-escravos no sentido de acolhê-los humanamente por meio de políticas 

públicas – valeu-se da mencionada viabilidade legal contida na Seção 2 da citada Emenda 

para, por intermédio do Congresso, formular leis destinadas a recolher ao cárcere as pessoas 

expostas ao referido estado de vulnerabilidade (notadamente, aquelas atingidas pela completa 

falta de investimentos públicos na área de reinserção social e pelo respectivo desamparo 

humanitário por parte do poder público após o fim da escravidão). 

Assim, a irracional política de encarceramento em massa dos EUA culminou na 

tríplice ideologia norte-americana de combate à criminalidade, consistente nos seguintes 

pilares: War on Crime, War on Drugs e War on Terror
33

, os quais, ao representarem a 

intervenção estatal na sociedade de maneira exclusivamente bélica, acabaram por conceder 

um “tratamento violento de questões sociais internas e de política externa”
34

. 

Nesse sentido, Rosivaldo Toscano Dos Santos Júnior, ao tratar sobre a expressão 

Belligerent Policies (referindo-se a determinada ideologia policial com doutrina interna 

voltada à atuação estatal essencialmente bélica), comenta que a “violência extrema e a força 

bruta são da natureza do conceito de guerra”, contexto o qual “implica, inexoravelmente, 

morte e sofrimento às partes envolvidas”
35

. 
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É, portanto, nesse contexto que, de forma institucionalizada, nasce a prisão
36

. A busca 

pela pena de privação de liberdade no final do século XVIII e início do XIX significou um 

“momento importante na história da justiça penal: seu acesso à ‘humanidade’” e, ao mesmo 

tempo, a universalização da sanção penal, cujo objetivo primordial, além do encarceramento 

em si, era a teórica correção dos criminosos: “[...] transformação técnica dos indivíduos”
37

. 

Dessa forma, visualiza-se que, novamente, a forma de materialização do poder 

punitivo do Estado na sociedade havia mudado para algo mais civilizado do que as 

penalidades diretamente corpóreas (seja por meio dos suplícios duradouros ou da célere 

guilhotina) para as prisões. 

Contudo, de acordo com Foucault
38

, esse “afrouxamento da severidade penal” possui 

maior relação com o “deslocamento do objeto da ação punitiva” do que com o aprimoramento 

humanístico no âmbito do cumprimento de pena. Assim, as penas já não incidiam no corpo do 

criminoso, mas na sua alma, a qual, na visão do referido estudioso, compõe-se de aspectos 

bem mais profundos do que a carne humana em si, precisamente, “coração, o intelecto, a 

vontade, as disposições”. 

Ocorre que a tentativa do poder público em suavizar a representação visual das 

reprimendas penais a partir do castigo da alma do indivíduo transgressor – cujo procedimento 

incluía, para tanto, a completa supressão de seu caráter, seus sentimentos, sua voz, seus ideais 

e demais particularidades intrínsecas ao ser humano – revela que não havia, portanto, 

interesse estatal em fornecer potenciais de autodesenvolvimento e alternativas viáveis de 

reinserção real dos ex-detentos na sociedade. 
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2.2 A FALÊNCIA DA PRISÃO E OS DESAFIOS DO PENSAMENTO 

CONSTITUCIONAL NO PROCESSO PENAL 

 

Em que pese a relevância da prisão como mecanismo punitivo menos corpóreo (já que 

incide, em tese, na alma dos condenados), este consiste, em verdade, em instrumento 

natimorto na trajetória da evolução das penas sob o espectro da justiça criminal 

constitucional. 

Isso porque, com o passar dos anos, as penas e o raciocínio penal crítico passaram por 

severas transformações internas no intuito de acompanhar os desdobramentos naturais do 

dinamismo social. Contudo, diante das doenças, desempregos e outras misérias, o Estado 

jamais demonstrou acolhimento social ou investimento em políticas públicas, mas sim, 

externou deliberadamente, a intenção de marginalizar os menos afortunados – o que 

alimentou a estigmatização dos transgressores e, por consequência, a falência da prisão. 

Assim, os marginalizados (leia-se, aqui, sem qualquer significado pejorativo, aqueles à 

margem dos padrões sociais), apesar de rejeitados pela sociedade e com pouca (ou nenhuma) 

acessibilidade aos seus serviços assistenciais, foram rapidamente engolidos pelo sistema 

carcerário, fazendo surgir uma população que, de tantas restrições sofridas, desacredita de sua 

própria dignidade humana. 

Nesse sentido, a gênese da prisão foi pautada no profundo isolamento do agente, no 

intuito de que o cumprimento de pena fosse um processo “individual” (quanto ao isolamento 

físico entre o indivíduo encarcerado e o mundo exterior) e “individualizante” (quanto à 

impossibilidade de comunicação “lateral” entre detentos), somente sendo autorizada a 

comunicação “vertical”, aquela realizada pelos carcereiros perante os presos. A intenção 

estatal, à época, era que esse absoluto isolamento fosse capaz de proporcionar ao criminoso a 

devida reflexão sobre os seus atos ilícitos ora praticados e, com isso, ele viesse a sentir 

remorso sobre o mal causado na sociedade, autorregulando-se e autocorrigindo-se
39

. 

Ocorre que, na ideia de prevalência de elementos como disciplina e hierarquia para o 

adequado funcionamento da prisão, o Estado deixa de se preocupar com a natureza humana 

das pessoas segregadas, tratando-as como se fossem objetos ou animais cuja domesticação 

poderia ser imposta por meio do trabalho e da vigilância perene. 
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Nesse viés crítico, Foucault
40

 faz pertinentes ponderações ao comentar sobre o 

Panóptico de Jeremy Bentham, precisamente, quanto à arquitetura desse tipo de unidade 

prisional (a qual, na visão desse autor, se assemelhava às “masmorras medievais”) e, dentre as 

suas três funções (“trancar, privar de luz e esconder”), as prisões desempenhavam apenas uma 

ao recolher os indivíduos ao cárcere (trancando-os), mas não os privava de luz ou os escondia, 

ao contrário, havia “plena luz” acompanhada do “olhar de um vigia”
41

. Essa visibilidade é, 

contudo, uma “armadilha”, pois, desse modo, o detento “[...] É visto, mas não vê; objeto de 

uma informação, nunca sujeito numa comunicação”
42

. 

Assim, a vigilância contínua dos carcereiros aliada à perene falta de comunicação 

fazia com que os detentos fossem apenas objetos observados (não sujeitos ativos de um fluxo 

comunicacional no ambiente em que estavam). Tal constatação acarretaria impactos danosos 

na correção do indivíduo e ao seu respectivo retorno à sociedade. 

Os seres humanos, diante da própria complexidade de sua racionalidade (seus sonhos, 

desejos, emoções, traumas, paixões, dentre outras questões pessoais) não podem ser reduzidos 

a meros objetos de observação contínua por parte do Estado
43

 ou mão-de-obra 

despessoalizada para servir aos interesses deste. 

Sobre o assunto, desde o início do século XIX, Foucault
44

 já havia alertado para o 

elevado índice de reincidência criminosa em decorrência das restrições experimentadas pelos 

detentos, as quais, visivelmente, não se destinavam a reinserção digna destes na vida civil, 

seja pelo isolamento nas celas, seja pela imposição de “um trabalho inútil, para o qual não 

encontrarão utilidade”
45

. Tais elementos evidenciam que, desde os primórdios do cárcere, o 

poder punitivo estatal visualiza o indivíduo transgressor como detentor de uma suposta 

“natureza inútil e perigosa” e, em decorrência disso, desconsidera os seus potenciais 

individuais na direção da ressocialização – o que, notadamente, inflama o “sentimento de 

injustiça” deles e todos esses fatores, em conjunto, “podem tornar indomável seu caráter”. 
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Desse modo, a completa negativa da individualidade dos detentos e as inúmeras 

deficiências materiais da prisão não trouxeram consequências saudáveis à reinserção social e 

acarretaram, em comunhão com outros fatores (falta de atenção estatal para a fome, a miséria, 

a falta de moradia, as doenças, a busca por emprego e contínua exploração das classes sociais 

menos favorecidas), a completa insustentabilidade da política de encarceramento. 

As razões originárias dessa forma de punição
46

 já sinalizavam que essa modalidade de 

reprimenda institucionalizada estava fadada ao fracasso tão logo houvesse sua implementação 

estrutural. Assim, embora o cárcere seja uma versão lapidada do poder punitivo na sociedade 

(transmutado dos suplícios para o encarceramento), ainda não se revela, até os dias atuais, 

como o mecanismo mais adequado à repressão e à prevenção de delitos no meio social. 

A falência da prisão, o crescimento acelerado da criminalidade e a contínua sensação 

de insegurança no seio social tornam os populares dominados por um sentimento generalizado 

de revolta e selvageria, vez que almejam, em sua expressiva maioria, que os indivíduos 

transgressores passem por intenso sofrimento pessoal durante o cumprimento de pena para 

que, com isso, esses últimos possam pagar pelo mal preteritamente praticado – como se as 

lástimas naturais do cárcere não fossem suficientes. 

Em complemento a essa tendência repressiva extremada, há uma impressão social de 

que o encarceramento massivo seria a solução automática para a problemática realidade 

criminal dos países subdesenvolvidos (categoria em que o Brasil se inclui). Importante 

registrar, ainda, os casos em que a desconsideração dos direitos humanos é clamada quando 

sequer existe pena judicialmente imposta ou processo criminal em curso – notadamente, como 

ocorre nos casos de linchamentos ou nas condições subumanas do cárcere impostas até aos 

presos provisórios. 

Ocorre que essa equivocada ideologia popular, visivelmente, não guarda qualquer 

correspondência com os princípios basilares do Estado Democrático de Direito, já que, numa 

visão distorcida do direito à segurança pública, visa a impor ao condenado punição que 

transcende àquela consignada na sentença penal condenatória, além de significar uma afronta 

direta aos direitos constitucionais mais essenciais do ser humano e nítido retrocesso 

humanístico-constitucional sob o prisma do aprimoramento jurídico-social. 
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Inclusive, a absurda expressão popular brasileira conhecida como bandido bom é 

bandido morto advém, justamente, da mentalidade repressiva extremada e pouco sistêmica do 

cenário histórico do Brasil, ante a incompreensão de todo o percurso evolutivo das penas 

como legado de que as reprimendas penais não devem retornar ao caráter corporal. A 

crescente difusão dessa expressão consubstancia-se numa diametral ofensa aos preceitos 

humanísticos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e demais aspectos 

inerentes à atual compreensão da teoria constitucional do processo penal. 

A execução penal consiste, em essência, em mecanismo técnico capaz de sistematizar 

o poder punitivo estatal, cuja compatibilidade formal com as lentes do direito constitucional 

contemporâneo é fruto das inúmeras mutações jurídicas e sociais ocorridas ao longo dos 

séculos. 

Desse modo, embora o processo penal seja o ramo jurídico especificamente 

direcionado à aplicação de sanções em desfavor do indivíduo transgressor por meio da 

jurisdição penal, o poder punitivo não pode ser materializado de qualquer forma. Assim, 

enquanto o direito penal trata da previsão legal das condutas consideradas transgressoras com 

suas correspondentes sanções penais, a processualística penal deve funcionar como rédeas à 

aplicação irrestrita de tais sanções. 

O exercício constitucional do poder punitivo – o qual consiste, tecnicamente, nas 

diretrizes jurídicas capazes de instrumentalizar a intervenção estatal de forma legítima sem 

desconsiderar os direitos fundamentais – alcança essa atual concepção à luz da histórica 

evolução das penas e, em paralelo, em virtude do próprio amadurecimento do direito 

constitucional como ramo jurídico norteador de todo o ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, passados mais de duzentos anos entre o início da utilização da prisão 

como sanção penal e os dias atuais, percebe-se que, visualmente, foram feitas poucas 

alterações substanciais na forma de segregar humanos durante o cumprimento de pena e, com 

isso, diante de atitudes iguais ou semelhantes por parte do poder público, o resultado, por 

óbvio, seria o mesmo percebido outrora: falta de reinserção social dos condenados. 

Apesar da falta de mecanismos exatos que direcionem a atuação do jurista na árdua 

missão de aprimorar a realidade social no contexto da notória falência do sistema 

penitenciário nacional, pode-se dizer que a sugestão de aproximação do direito processual 

penal com outras disciplinas jurídicas, em especial, com o direito constitucional é de grande 

valia. Em verdade, diante da complexidade temática, oportuno registrar a pertinência da 

aproximação do processo penal, inclusive, de áreas não-jurídicas, como a antropologia, a 

sociologia, a filosofia, a assistência social etc. 
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Dessa forma, a partir da convicção de que, somente agindo diferente, é viável chegar a 

resultados diferentes, este estudo propõe uma aproximação do processo penal (com ênfase na 

execução penal) com o sistema constitucional, em destaque aos direitos fundamentais que, 

embora sejam revestidos com superioridade normativa constitucional, são amplamente 

desconsiderados na realidade social do Brasil. 

A forma seletiva com que a execução penal sempre se apresentou, precisamente, ao 

materializar-se por meio de condutas estatais violentas em desfavor de camadas sociais mais 

vulneráveis – seja por meio da criminalização normativa de condutas inerentes àqueles que 

não possuem condições mínimas de se manterem financeiramente e terem uma vida digna 

(cite-se, por exemplo, a tipificação penal da vadiagem), seja pelo próprio desprezo estatal 

quanto à ressocialização do indivíduo no curso do cumprimento de pena – acarreta um sério 

distanciamento entre o processo penal e o sistema constitucional e, com isso, um perene 

bloqueio à inclusão social nesta seara. 

Importante enfatizar, inclusive, que as posturas estatais segregativas e violentas 

demonstram-se mais acentuadas, contraditoriamente, nos contextos históricos transitórios 

(como ocorreu após o fim formal da escravidão) em que o Estado deveria fazer-se mais 

presente com a adoção de iniciativas públicas mais inclusivas e direcionadas à viabilização de 

maior autonomia e qualidade de vida às pessoas mais vulneráveis e continuamente excluídas 

do espectro da discussão política. 

Ocorre, contudo, que as recentes prisões e condenações de políticos, altos empresários 

e gestores públicos no âmbito da persecução criminal dos sutis
47

 crimes de colarinho branco 

(corrupção, lavagem de dinheiro etc) fazem com que o assunto ganhe mais visibilidade e 

passe a ser tema de debate com maior representatividade e sensibilização política, conforme 

se observa com o debate e a indignação social durante a exposição midiática da reconhecida 

operação “Lava-jato”. 

Nessa ótica, a teoria constitucional do processo penal advém da compreensão 

macrossistêmica do processo penal enquanto parte integrante de um prisma normativamente 

superior (Constituição). Sendo esse o cerne crítico desta reflexão, tem-se que a referida teoria 

demanda a assimilação propedêutica do próprio constitucionalismo contemporâneo em 

conjunto com a justiça criminal, ocasião em que o direito penal e sua respectiva 
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processualística merecem ser vistos sob um novo olhar para que a centralidade das discussões 

jurídicas não se esgote na incidência da punição ao indivíduo transgressor. 
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3 O NEOCONSTITUCIONALISMO E O PANORAMA CARCERÁRIO BRASILEIRO 

 

Na busca pela efetividade da execução penal por meio da Constituição, o 

constitucionalismo contemporâneo (também denominado de neoconstitucionalismo ou pós-

positivismo jurídico) constitui pilar do presente estudo e se edifica, em essência, na defesa de 

direitos e garantias fundamentais no ambiente carcerário. 

Nesse sentido, considerando que a trajetória evolutiva do direito constitucional possui 

íngreme relação com o próprio processo de positivação dos direitos fundamentais, deve-se 

consignar que as barbáries anteriormente impostas pelo livre arbítrio do Estado Absolutista 

(suplícios públicos ou outros meios de repressão manifestados como “espetáculos” sociais) 

passaram a ser limitadas pelo respeito aos direitos à vida e à liberdade dos cidadãos. 

Com isso, a transição das sanções corpóreas para as não-corpóreas significou um 

inegável avanço na fixação dos direitos fundamentais de primeira dimensão
48

, os quais, no 

âmbito absenteísmo estatal, obrigaram o soberano a reduzir seu plano intervencionista diante 

do novo prisma constitucional que se instalava acompanhado pela conscientização 

sociocultural da época. 

Assim, as intervenções do poder público ao espectro de proteção do direito à vida ou à 

liberdade
49

 – frise-se, as quais, antes, ocorriam de acordo com a vontade do soberano – 

começam ser filtradas por meio das normas jurídicas (vontade da lei), evidenciando um 

pertinente avanço protecionista dos direitos individuais e coletivos contra os abusos pautados 

na subjetividade de uma autoridade específica. 

Ainda sobre o Estado Liberal, Pablo Lucas Verdú
50

 registra que houve a conversão de 

súditos em cidadãos livres, vez que a ascensão de valores como liberdade, igualdade e 

fraternidade edificou a redução da intervenção estatal na vida privada. Em outras palavras, 

verifica-se que o aprimoramento humanístico concedido aos cidadãos pelo Estado revestiu a 
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população com maior autonomia e com potenciais fáticos para o exercício da participação 

cidadã. 

Posteriormente, diante de novas evoluções sociais, o referido absenteísmo foi 

substituído pela necessidade de participação ativa do Estado, precisamente, na garantia de 

prestações públicas atreladas aos direitos de segunda dimensão (às demandas de saúde, 

educação, moradia, segurança etc). O individualismo liberal deu espaço, portanto, à proteção 

do desenvolvimento da pessoa humana, cuja materialização das prestações positivas ocorreria 

com fundamento nas normas jurídicas de caráter social. 

Nesse contexto, percebeu-se o amadurecimento do Estado Liberal para o Estado de 

Direito, o qual se destacou pela prevalência normativa e pela separação dos poderes – 

elementos estes que restringiram, ante o caráter formal, o subjetivismo inerente à vontade do 

soberano e propiciaram, dessa forma, maior segurança jurídica à população contra os atos 

abusivos do poder público. 

Contudo, em que pese a inegável importância dos disciplinamentos jurídicos, 

verificou-se que, após a ocorrência das Guerras Mundiais, o poder público poderia utilizar-se 

das normas jurídicas para o cometimento de diversos atos abusivos contra a sociedade (cite-

se, por exemplo, o holocausto, ante a existência de normas repressivas contra os judeus no 

ordenamento jurídico alemão). 

Dessa forma, com ênfase nos direitos de segunda dimensão e com base em uma 

concepção social de Estado de Direito, Ingo Wolfgang Sarlet afirma que “não se tratava mais 

de liberdade diante do Estado, mas, por meio do Estado”
51

, demonstrando, com isso, a 

inevitabilidade de um vínculo comunicacional mais harmônico e menos impositivo entre o 

Estado e a sociedade. 

Desse modo, diante da aparente falência formal do “Estado de Direito” e do “Estado 

Social”, houve, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, uma forte tentativa 

hermenêutica de recuperar o perfil democrático do texto constitucional, razão pela qual o 

Estado passa a ser limitado pela própria Constituição. 

Segundo Paulo Bonavides
52

, anteriormente (com destaque para o liberalismo), a 

Constituição era “um expediente teórico e abstrato de universalização, nascida de seus 

princípios e dominada da historicidade de seus interesses concretos” Com a democratização 

do direito constitucional – fenômeno observado especialmente “com Lei Fundamental de 
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Bonn, de 1949, e as Constituições italiana (1947), portuguesa (1976) e espanhola (1978)” – 

houve, conforme complementa Eduardo Cambi
53

, a necessidade de criação de “catálogos de 

direitos e garantias fundamentais” e “mecanismos efetivos de controle da Constituição 

(jurisdição constitucional)”. 

Assim, o Estado Democrático de Direito começa a ser assimilado como uma 

possibilidade jurídica capaz de unir o Estado de Direito e o Estado Democrático, cuja fusão 

ideológica apresenta uma vertente revolucionária destinada a fugir do status quo
 
por meio do 

fortalecimento da democracia, a qual possui relação íntima com um governo pluralista, 

consubstanciado na “participação crescente do povo no processo decisório e na formação dos 

atos de governo”, com respeito à “pluralidade de idéias, culturas e etnias” e com o 

fortalecimento do diálogo entre posicionamentos conflitantes para a harmônica “convivência 

de formas de organização e interesses diferentes na sociedade” no intuito de proporcionar, em 

essência, um “processo de liberação da pessoa humana das formas de opressão”, o qual, por 

óbvio, trata-se de um percurso gradativo e com questões complexas que não podem ser 

sanadas com o mero reconhecimento jurídico de “certos direitos individuais, políticos e 

sociais”
54

. 

Nessa perspectiva, a democracia efetiva, a reestruturação das relações sociais e a 

concretização dos direitos fundamentais sustentam-se como novas diretrizes do Estado 

Democrático de Direito, cujo objetivo é resguardar o cidadão, formal e valorativamente, em 

face dos arbítrios punitivos do Estado. 

É, portanto, no contexto do Estado Democrático de Direito que a Constituição se 

reveste de força normativa suprema no ordenamento jurídico e, com isso, seus 

disciplinamentos constitucionais dotam-se de caráter impositivo (não meramente político-

declaratório) perante todo o sistema infraconstitucional, notadamente, no intuito de coibir 

possíveis atos normativos que atentem contra os direitos e garantias fundamentais. 
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3.1 O SISTEMA CONSTITUCIONAL 

 

No âmbito do neoconstitucionalismo, a Constituição ocupa posição de destaque dentro 

da construção piramidal (forma figurativa) de hierarquização das normas jurídicas e, por meio 

de sua força normativa, atua com ingerência jurídica nos demais disciplinamentos do 

ordenamento jurídico, mantendo constante diálogo com microssistemas que, sem 

desconsiderar a realidade social, sustentam uma engrenagem constitucional maior: o sistema 

constitucional. 

Nesse sentido, Paulo Bonavides
55

 salienta sua preferência pela expressão “sistema 

constitucional” em detrimento de “direito constitucional”, por meio do entendimento de que a 

abordagem da Constituição deve ir além de suas dimensões política e jurídica e, com isso, 

ressaltar a “ambiência social, que ela reflete, e a cujos influxos está sujeita”. Ademais, o 

referido autor defende a compreensão sistêmica do direito constitucional como forma basilar 

de diluir as tensões existentes entre a “Constituição normativa” e a “Constituição real” diante 

da totalidade de um verdadeiro sistema. 

Assim, enquanto legítima expressão de uma sociedade hipercomplexa, a Constituição 

deve ser entendida de forma mais difusa possível para que, por meio disso, suas 

potencialidades normativas se apresentem de maneira compatível com a pluralidade de 

desdobramentos fáticos. 

Nesse raciocínio, em que pese a inegável relevância jurídica da delimitação científica 

proposta na Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen
56

 – obra que ressalta a ciência jurídica 

como objeto, estratificando-o do influxo com outras áreas do conhecimento humano– a 

Constituição necessita, especialmente diante da complexidade da sociedade atual, ser vista 

como um sistema dialógico em interação com os fenômenos que ocorrem nas relações fáticas 

cotidianas. 

A respeito do caráter transversal e dialógico do sistema constitucional, José Joaquim 

Gomes Canotilho
57

 ensina que a Constituição, apesar de seu inegável caráter central, consiste, 

em essência, em um “intertexto aberto” e, portanto, não gravita em torno de si, pois apresenta 

“um gesto de translação perante outras galáxias do saber humano”. Dessa forma, o Estado 

Democrático de Direito salienta a necessidade de transcendência interpretativa para além do 
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texto constitucional, ou seja, o “impulso dialógico e crítico”, traduzido na fuga à aridez 

formal do positivismo 

No intuito de transpor o positivismo jurídico e adaptar-se à ideia sistêmica da 

Constituição, Canotilho
58

 propõe um equilíbrio entre a dogmática e a teoria do direito 

constitucional, a partir do alerta de que o direito constitucional não deve ser analisado como 

uma “vegetação rasteira” (referindo-se a uma visualização estritamente literal e/ou superficial 

das normas constitucionais) ou como uma “hipertrofia teorética” – nomenclatura aplicável às 

interpretações excessivamente abstratas, as quais prejudicam a efetiva aplicabilidade da 

Constituição na realidade social, 

Na busca por uma relação constitucional equilibrada entre a incompletude axiológica 

do positivismo jurídico e a abstração teórica dos direitos constitucionalmente previstos, o 

Estado Democrático de Direito, sustentado no neoconstitucionalismo, utiliza uma nova forma 

de interpretação para envolver os direitos e garantias fundamentais com força impositiva. 

 

 

3.2 A NOVA COMPREENSÃO JURÍDICO-INTERPRETATIVA DOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS 

 

A Constituição da República Federativa de 1988 apresenta, como fundamentos 

expressos do Estado Democrático de Direito (art. 1º), a soberania, a cidadania, a dignidade da 

pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 

Além disso, a previsão legal de que todo o poder emana do povo (art. 1º, parágrafo único) 

aliada ao caráter independente e harmônico do Legislativo, do Executivo e do Judiciário (art. 

2º) e aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º) solidificam o 

núcleo humanístico do referido texto constitucional. 

De acordo com Marcelo Novelino
59

, os “fundamentos de um Estado devem ser 

compreendidos como os valores essenciais que compõem sua estrutura”, de modo que a 

“consagração expressa” dos disciplinamentos supracitados corrobora, na visão desse autor, 

“um significado especial dentro de nossa ordem constitucional”. Nessa ótica, a partir do 

“elevado grau axiológico” dos princípios que sustentam os fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, revela-se viável a utilização desses como diretrizes para a 
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“elaboração, interpretação e aplicação” do ordenamento jurídico ou como substrato jurídico 

na fundamentação das decisões judiciais em casos concretos
60

. 

Assim, apesar da importância axiológica de todos os fundamentos do Estado 

Democrático de Direito e sem desconsiderar o especial revestimento principiológico-

humanístico que todos eles detêm, Novelino
61

 enfatiza “um papel de proeminência entre os 

fundamentos do Estado brasileiro” da dignidade humana, denominando-a de “núcleo 

axiológico do constitucionalismo contemporâneo” como “valor constitucional supremo”, cuja 

pertinência não está adstrita aos casos concretos, mas ao próprio funcionamento de todo o 

“sistema de direitos fundamentais”. 

Nessa mesma linha, André Ramos Tavares
62

 ensina que o “princípio do respeito à 

dignidade humana norteia a compreensão dos direitos fundamentais”, cuja previsão expressa 

demonstra que a Constituição “promoveu verdadeiro alargamento do conjunto de direitos e 

garantias, para incluir no rol dos direitos fundamentais do homem tanto direitos civis como 

direitos políticos e sociais”, os quais também foram alvo de especial preocupação do 

legislador constituinte ao tratar sobre o “núcleo intangível da Constituição” previsto no art. 

60, § 4º, por meio do qual os direitos e garantias fundamentais somente são legalmente 

modificáveis “mediante nova manifestação do poder constituinte originário”. 

Ademais, ainda em reforço à ideia de que o espectro principiológico da Constituição 

possui efetiva normatividade jurídica no âmbito do neoconstitucionalismo, Uadi Lammêgo 

Bulos
63

 também considera “a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho, da livre-iniciativa, do pluralismo político” como “preceitos 

fundamentais”. 

Contudo, o Estado Democrático de Direito não deve ser exaurido na previsão 

constitucional de princípios, direitos e garantias fundamentais, mas sedimentar-se na 

convicção de que são necessários persistentes esforços hermenêuticos, judiciais, legislativos, 

executivos e sociais para concretizar o que está posto na Constituição. 

O revestimento democrático do Estado de Direito propiciou, dentre outras pertinentes 

mudanças, a inserção hermenêutica dos princípios constitucionais no campo da normatividade 
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jurídica. Na visão de Eduardo Cambi
64

, o reconhecimento da força normativa da Constituição 

“marca uma ruptura com o Direito Constitucional clássico”, onde as normas constitucionais 

eram meramente “programáticas” (“simples declarações políticas, exortações morais ou 

programas futuros”) e, por tal razão, apresentavam-se de forma “destituída de positividade ou 

de eficácia vinculativa”. 

Considerando que, atualmente, os princípios e as regras jurídicas são espécies 

inseridas no gênero “norma jurídica” e que a força normativa da Constituição está diretamente 

atrelada à sua supremacia material, Anderson Vichinkeski Teixeira
65

 ensina acerca do 

processo de interação entre Direito e Política a partir da modificação da reduzida densidade 

normativa dos princípios até o século XIX (ante a bifurcação conceitual existente entre as 

normas jurídicas e os princípios) para a visão global de normas jurídicas como gênero do qual 

fazem parte os princípios e as regras. 

Considerando que as normas jurídicas consistem no gênero do qual fazem parte as 

espécies princípios e regras – destaque-se: sendo ambos revestidos de normatividade – é 

juridicamente viável que, apesar do elevado nível de abstração dos princípios, uma decisão 

judicial seja estritamente fundamentada na carga principiológica dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, Walter Nunes
66

 ensina que a Constituição da República significou um 

importante marco histórico na proteção positivista dos direitos fundamentais, pois os revestiu 

com força normativa e propiciou, com isso, uma hierarquia diferenciada entre as normas 

principiológicas constitucionalmente asseguradas e as demais regras jurídicas do ordenamento 

jurídico brasileiro. Saliente-se que, por meio desse raciocínio, os direitos fundamentais 

passaram a desempenhar “função hegemônica”, consistente nas concepções estruturantes e 

interpretativas, afastando-se, portanto, da antiga noção meramente “integrativa das lacunas do 

Direito”. 

É, portanto, na assimilação da nova mentalidade trazida pelo Estado Democrático de 

Direito que o caráter impositivo dos princípios e a aplicabilidade imediata de direitos 

fundamentais merecem ser analisados, embora não ocupem, na realidade fática, “o devido 

lugar de destaque (portanto, cimeiro) no campo jurídico brasileiro”
67

. 
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3.3 A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E A CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

De acordo com o § 1º do art. 5º da Constituição Federal de 1988, “as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, de modo que a 

essência constitucional desse dispositivo legal é conceder uma maior importância executória 

às normas relacionadas aos direitos e garantias fundamentais diante da perspectiva de 

redemocratização do país e do foco humanístico da Constituição. 

Entretanto, não são poucos os entraves percebidos na concretização dos direitos 

constitucionais e, apesar de alguns reconhecidos avanços sociais, ainda há uma expressiva 

quantidade de indivíduos maculados pela vulnerabilidade social: desempregados, mortos por 

questões de raça, cor, credo ou opção
68

 sexual (homofobia), além das vítimas de crimes 

patrimoniais ou de outros atos de violência. 

Oportuno registrar que Norberto Bobbio
69

 enfatiza, ainda em seu raciocínio 

introdutório, que os direitos devem desempenhar uma “grande função prática”, a qual consiste 

em “emprestar uma força particular às reivindicações dos movimentos que demandam para si 

e para os outros a satisfação de novos carecimentos materiais e morais”, havendo, entretanto, 

uma verdadeira “massa dos ‘sem-direitos’”. 

Sobre o tema, o citado autor apresenta interessante bifurcação entre o “direito 

reivindicado” e o “direito reconhecido e protegido”, de modo que o primeiro (reivindicado) 

seria aquele proclamado “nas instituições internacionais e nos congressos”, enquanto o 

segundo (reconhecido e protegido) se faz presente na vida da “esmagadora maioria da 

humanidade”, a qual não os possui de fato, “ainda que sejam solene e repetidamente 

proclamados”
70

. 

Dessa forma, observa-se a existência de um verdadeiro abismo entre a previsão 

constitucional dos princípios (“Título I - Dos Princípios Fundamentais”), direitos e garantias 

fundamentais (“Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais”) – frise-se: os quais 

contam, inclusive, com previsão constitucional expressa quanto à aplicabilidade imediata 

destes (art. 5º, § 1º, CF/88) – e o cotidiano da população. 
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Em verdade, a crise constitucional, decorrente da incompatibilidade entre o espectro 

normativo da Constituição e seu espectro realizável na realidade social, traduz-se no maior 

desafio do direito constitucional contemporâneo. Bobbio
71

 afirma que não basta a mera 

afirmação (proclamação) dos direitos fundamentais, ante a indispensabilidade da efetiva 

proteção desses. Isso porque as sucessivas revoluções jurídicas e sociais já foram capazes de 

consignar, no texto constitucional, importantes prerrogativas em defesa da dignidade da 

pessoa humana. Resta pendente, contudo, o aprimoramento de mecanismos eficazes para a 

concretização constitucional – sendo este, de fato, o maior entrave jurídico da atualidade na 

visão do mencionado autor. 

De acordo com Konrad Hesse
72

, apesar de dotada de supremacia no ordenamento 

jurídico e revestida de força normativa, a Constituição oferece diretrizes da vida 

constitucional em forma de objetivos, os quais restam, em tese, limitados ante a existência de 

“fatores reais de poder” (elementos ligados à política, à economia e à própria complexidade 

das sociedades modernas) que influenciam diretamente na execução das medidas estatais, de 

forma que o Estado deve ter consciência desses elementos e, portanto, negociar (sem perder 

sua competente legitimidade e sem renunciar a percepção da política) com essa realidade 

fática. 

Percebe-se, em tal contexto, que Hesse
73

 não se propõe a negar abstratamente a 

existência de dificuldades reais que obstam a concretização constitucional, mas visa contornar 

tais obstáculos por meio da prevalência de um elemento superior: a força normativa da 

Constituição. Segundo o citado autor, essa força é “germe material” da força vital da própria 

Constituição, de modo que tal diploma jurídico deve guardar relação com o presente para 

edificar o futuro por meio de sua força ativa enquanto instrumento modificador da realidade 

social. 

Ora, se a Constituição está devidamente situada no lugar de maior destaque do 

ordenamento jurídico nacional e possui, inclusive, força hierárquica impositiva perante toda a 

estrutura infraconstitucional, por que não consegue operacionalizar seu núcleo humanístico na 

realidade social? Qual é a explicação constitucional para a existência de tantas mazelas 

sociais? 
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3.4 O CONTRASTE ENTRE OS SISTEMAS CONSTITUCIONAL E PENITENCIÁRIO 

 

Em que pese a eficácia imediata dos direitos constitucionais, é notória a afronta aos 

direitos mais básicos do ser humano no sistema de saúde pública, educação, saneamento 

básico, dentre outras áreas cujo Estado posiciona-se de maneira absenteísta ou incompleta. 

Sobre o tema, faz-se oportuno registrar, em caráter ilustrativo, algumas matérias 

jornalísticas atinentes a recentes casos emblemáticos sobre forte desrespeito aos direitos 

fundamentais: a) crise na educação: crianças do interior do Estado do Piauí atravessam rio em 

bóias improvisadas de pneus de caminhão para ter acesso à escola
74

; b) crise na saúde: 

diversas pessoas passam a madrugada nas filas dos hospitais do Amazonas, enquanto o 

governo estadual utiliza dinheiro público para custear o tratamento médico de “autoridades e 

amigos” em hospitais caros do Estado de São Paulo
75

; c) crise nas condições mínimas de 

dignidade humana no sistema penitenciário: detentas que utilizam miolo de pão para conter o 

fluxo menstrual diante da falta de material íntimo de higiene
76

 ou são expostas a estupros 

coletivos como reflexo da má atuação judicial
77

. 

Esses são apenas alguns dos lamentáveis (para dizer o mínimo!) recortes fáticos que 

evidenciam a insuficiência real da previsão normativa dos disciplinamentos constitucionais 

em diversas vertentes em que o poder público tem, por obrigação constitucional, garantir a 

eficácia imediata dos direitos fundamentais. Percebe-se, desse modo, que o sistema 

penitenciário não detém exclusividade quanto aos cenários públicos brasileiros que 

desrespeitam direitos fundamentais. 

Assim, apesar da incontestável importância jurídico-social dos disciplinamentos legais 

supracitados, percebe-se uma notória deficiência do Estado em “construir uma sociedade 

livre, justa e solidária”, “garantir o desenvolvimento nacional, “erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” e “promover o bem de todos, 
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sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (premissas expressamente dispostas nos incisos do art. 3º). 

Existem diversos fatores que dificultam a impressão fática de todo o mencionado 

aparato normativo-constitucional na realidade social – cite-se, como exemplo, a falta de 

políticas públicas intersetoriais, a escassez de investimentos em diversas áreas do 

desenvolvimento humano, a desvalorização de profissionais das áreas públicas de saúde, 

educação, segurança, assistência social etc. 

Apesar das inúmeras deficiências sistêmicas perpetradas pelo Estado em diversas 

áreas públicas e sem prejuízo das informações específicas a serem apresentadas sobre o 

sistema penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte, serão pontuadas algumas questões 

relacionadas ao sistema carcerário do Brasil. 

Desse modo, a partir de uma visão geral do sistema carcerário nacional, tem-se que 

desde o ano de 2008, a partir da realização da reconhecida “CPI do Sistema Carcerário”, 

promovida pela Câmara dos Deputados, as autoridades públicas e a sociedade em geral 

ficaram cientes da condição de “lixo humano” a que os presos são submetidos. O relatório 

final da referida CPI consignou que o modelo carcerário brasileiro somente embrutece os 

indivíduos segregados, tornando-os mais agressivos e afastados de seu essencial caráter de ser 

humano
78

. 

Em 2012, com base nos Mutirões Carcerários capitaneados pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), o referido Conselho editou complexo arquivo, denominado “Raio-X do sistema 

penitenciário brasileiro”
 79

, contendo chocantes informações e fotografias sobre a realidade 

prisional de cada região do país. Tal material, apesar de ser fruto de louváveis iniciativa e 

compromisso do citado órgão, causa arrepios pelas barbáries que expõe sobre as prisões 

brasileiras. De acordo com as impressões colhidas pelo CNJ, predominam aspectos como: 
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“precariedade nas instalações ultrapassadas, celas insalubres, onde faltam colchões, material 

de higiene e até contato com a luz do sol”. 

De acordo com o “Levantamento nacional de informações penitenciárias”
 80

 realizado 

até junho de 2016 e disponibilizado no ano de 2017, existiam 726.712 pessoas privadas de 

liberdade no Brasil, excluídas aquelas recolhidas na modalidade “prisão albergue domiciliar” 

e as submetidas à monitoração eletrônica
81

. A referida quantidade é preocupante quando 

observada sob a ótica da discrepância entre a quantidade de vagas nacionais: apenas 368.049, 

o que traduz um déficit de 358.663 vagas. 

Além do expressivo número nacional (726.712), o sistema prisional Estado do Rio 

Grande do Norte é ocupado por 8.809 pessoas, mas conta com apenas 4.265 vagas, 

evidenciando um déficit de 4.54482. Além disso, existem 11.790 mandados de prisão em 

aberto apenas no Estado do Rio Grande do Norte (incluindo as competências das Justiças 

Federal e Estadual em âmbito regional)
83

. 

 

3.4.1 Dificuldades históricas à concretização constitucional no Brasil 

 

Em que pese todo o aparato legal da Constituição e das normas infraconstitucionais, é 

fato notório – seja pela exposição midiática, seja pelo conhecimento empírico da realidade – 

que as unidades prisionais pátrias apresentam elevado número de custodiados recolhidos em 

condições subumanas, com íngremes problemáticas de superlotação, imundície e rotineiros 

atos de degradação humana, quadro este que se revela como uma afronta abissal aos direitos 

constitucionais do processo executório e em muito se distancia das disposições legais de 

infraestrutura e da perspectiva humanitária contidas na Lei de Execuções Penais (LEP). 
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O respeito à dignidade da pessoa humana, a proibição da tortura e do tratamento 

desumano ou degradante, a vedação de punições cruéis, o direito de acesso à Justiça, o devido 

processo legal, a presunção de inocência e os direitos sociais à saúde, educação, trabalho e 

segurança – direitos os quais se encontram previstos, respectivamente, nos arts. 1º, III, 5º, 

incisos III, XLVII, alínea e, XXXV, LIV, LV, LVII e 6º da Constituição Federal de 1988 – 

evidenciam, desse modo, a nítida preocupação normativa e humanística do texto 

constitucional com a garantia cidadã do processo penal executório. 

Por outro lado, o direito social à segurança pública (art. 6º, caput, CF/88) e o dever 

prestacional positivo do Estado (art. 144, caput, CF/88) não devem sobrepor a cidadania ou a 

dignidade da pessoa humana, elementos os quais consistem em fundamentos basilares da 

República Federativa (art. 1º, incisos II e III), vez que raciocínio diverso implicaria em ofensa 

direta ao Estado Democrático de Direito. 

A ideia de compatibilização dessas vertentes constitucionais – segurança pública e 

respeito aos direitos fundamentais dos transgressores – deve ser assimilada sob o enfoque da 

cidadania e da dignidade humana como vetores inafastáveis do Estado Democrático de 

Direito, cuja dissociação é inadmissível para qualquer indivíduo, o que, por óbvio, não exclui 

aqueles que tenham cometido delitos. 

Contudo, além da dificuldade de tal assimilação (compatibilização entre garantia da 

segurança pública e respeito aos direitos fundamentais dos transgressores) na perspectiva da 

evolução das penas, deve-se dizer que o Brasil possui uma verdadeira chaga histórica que 

influencia negativamente para a falta de concretização constitucional no campo da execução 

penal, qual seja, a escravidão. 

Durante todo o período escravocrata, uma expressiva quantidade de seres humanos foi 

tratada como coisas e, em nome de interesses meramente econômicos, sofreu lamentáveis 

suplícios corpóreos, psicológicos, culturais etc. 

O processo de coisificação dos escravos acarretou impactos diretos na produção da 

legislação repressiva do Brasil, sem que, para tanto, tenha sido concedida qualquer fenda 

comunicacional para a formulação de um debate social, ainda que mínimo, acerca dessa 

vertente. 
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Na interessante visão crítica de Ricardo Tinoco De Góes
84

, o Estado não objetivou 

criar canais de comunicação por meio dos quais os escravos pudessem verbalizar (com a voz 

alta que mereciam) todas as suas pertinentes críticas e demais considerações dialógicas que, 

na visão de Habermas, serviriam de substrato conteudístico para a concessão de legitimidade 

às normas jurídicas. 

Antes de destacar o espaço antidialógico sob o viés punitivo (objeto deste trabalho), 

oportuno fazer breve menção à inexistência de interlocução entre o Estado e os escravos 

durante o período escravocrata do Brasil. Para tanto, pode-se citar, apenas a título 

exemplificativo, as leis com caráter superficialmente abolicionistas (ante a ênfase nos 

interesses econômicos da época), precisamente, as Leis nº 2.040 de 28 de setembro de 1871 (a 

popularmente conhecida “Lei do Ventre Livre”) e nº 3270 de 28 de setembro de 1885 (“Lei 

dos Sexagenários” ou “Lei Saraiva-Cotegipe”). 

A primeira delas (Lei do Ventre Livre) embora tivesse disciplinamentos direcionados 

à concessão da liberdade aos filhos das escravas, facultavam ao senhor da mãe a possibilidade 

de entregá-lo ao Estado quando o infante atingisse a idade de 8 anos (sendo o fazendeiro 

titular de uma indenização pecuniária decorrente de tal entrega) ou, caso assim não 

procedesse, poderia utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos (vide 

art. 1º, §1º da referida lei
85

). 

Por outro lado, a Lei dos Sexagenários (também conhecida como Lei Saraiva-

Cotegipe) estabeleceu que os escravos que viessem a completar 60 anos de idade poderiam 

ficar livres, desde que efetuassem o pagamento de uma indenização financeira aos seus ex-

senhores. Caso o citado pagamento não fosse possível, o escravo era obrigado a “prestar 

serviços aos seus ex-senhores por três anos ou até completar 65 anos”
86

. Havia, portanto, dois 

nítidos óbices intrínsecos às condições subumanas da realidade escravocrata da época, quais 

sejam: a própria expectativa de vida da população escravizada (em média 40 anos de idade) e 

a nítida escassez de recursos financeiros dos escravos para proceder à indenização de seus ex-

senhores. 
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Ainda no sentido da inexistência de diálogo social, a Lei nº 3.353, de 13 de maio de 

1888, a reconhecida “Lei Áurea”, ao tratar, em apenas dois artigos
87

, sobre a escravidão no 

Brasil – frise-se: problemática de elevada complexidade sob o viés humanístico – não 

demonstrou qualquer preocupação legislativa com a situação de extrema vulnerabilidade 

social em que os ex-escravos estavam submetidos. 

Desse modo, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e a Lei Áurea – diante de 

seu caráter antidialógico e, por consequência, antidemocrático – não conseguiu expressar, no 

campo da materialização legislativa, todas as “multifacetadas formas de vida” e as 

“constelações de interesses”
88

 das pessoas ora coisificadas. 

Em outras palavras, tem-se que os anseios, os medos, as necessidades e as demais 

particularidades enraizadas na frágil sociedade escravizada nunca foram ouvidos e, 

consequentemente, nunca fizeram parte do trâmite dialógico indispensável para a legitimação 

e para a validade do sistema jurídico. 

Assim, o Decreto-lei nº 3.688, de 03 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções 

Penais), ao disciplinar sobre a responsabilização criminal de pessoas que, apesar de válidas 

para o trabalho, se encontravam habitualmente ociosas, “sem ter renda que lhe assegure meios 

bastantes de subsistência, ou prover à própria subsistência mediante ocupação lícita” (art. 59), 

bem como ao reprimir condutas como “mendigar, por ociosidade ou cupidez” (art. 60) 

demonstra, juridicamente, que a cidadania ativa de Habermas não se fez presente no 

desenvolvimento legislativo. 

Oportuno mencionar o artigo 59, caput, do Código Penal (Decreto-lei no 2.848, de 7 

de dezembro de 1940), o qual, ao disciplinar expressamente o “comportamento da vítima” 

como um dos critérios norteadores da atividade jurisdicional durante o ato de fixação da pena, 

reforça o caráter nitidamente conservador acerca da ocorrência dos delitos. Desse modo, na 

hipótese de crimes sexuais, o legislador penal, sob uma ótica arcaica (diga-se: e em pleno 

vigor, em contraste com o direito constitucional contemporâneo), tem, em tese, respaldo legal 

para ponderar sobre a fixação da pena do agente diante do “comportamento” de uma pessoa 

eventualmente estuprada, por exemplo. 
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Em breve síntese conclusiva, pode-se dizer que, ao deparar-se com problemas 

intrínsecos às sociedades complexas (cite-se, o desemprego, a fome, a falta de condições 

habitacionais dignas etc), o poder público não se preocupou em ouvir os anseios daqueles que 

viviam em um cenário de extrema vulnerabilidade social e, a partir disso, criar oportunidades 

de inserção na esfera de participação pública. 

Na seara punitiva, a existência de falhas nos processos comunicacionais – 

consubstanciadas na falta de canais que viabilizem a oitiva da voz social e a indevida 

tipificação penal de condutas que são verdadeiros retratos da vulnerabilidade – retira a efetiva 

legitimidade dos diplomas jurídicos penais. Tal problemática revela-se ainda mais íngreme e 

reprovável no atual Estado Democrático de Direito. 

Diante da inexistência de um canal comunicacional entre o Estado e a sociedade, cuja 

relevância dialógica é acentuada na perspectiva punitiva, Pablo Lucas Verdú
89

 ensina que a 

ocorrência de “rupturas estridentes” é indispensável ao amadurecimento do processo de 

evolução constitucional, notadamente, por pautar-se na transição do pragmatismo estrito para 

a interpretação, citando, inclusive, o sistema constitucional britânico, em que a “consciência 

comum dos cidadãos manteria uma virtualidade da opinião pública” e, portanto, a harmônica 

perpetuação do direito constitucional consuetudinário. 

A revolução seria, nessa ótica, a demonstração do sentimento constitucional, traduzido 

na própria ruptura com a normatividade anterior, de modo que as tensões entre a constituição 

formal e a constituição material seriam capazes de causar uma ebulição de situações críticas e, 

consequentemente, a intensificação positiva ou negativa do sentimento constitucional. 

Merece destaque, portanto, a noção de sentimento constitucional como conexão com 

um concreto sistema de valores que estão vinculados aos valores intrínsecos ao âmbito social 

e demandam, com isso, a eficiente concretização dos preceitos constitucionais, por intermédio 

da adesão espontânea e sentida pela sociedade, a qual se manifesta na ligação entre o 

garantismo técnico-jurídico com a realidade social, havendo, com isso, uma compatibilidade 

entre a adesão emocional individual com a carga axiológica basilar da Constituição. 

É o que se percebe, ainda que de forma menos amadurecida (em sentido 

organizacional e ideológico), nas rebeliões perpetradas no interior dos presídios, notadamente, 

como forma de canalização de vozes jamais ouvidas na esfera pública pelos canais 

comunicativos convencionais. 
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3.4.2 As influências do crime organizado face à negligência estatal 

 

Além do posicionamento social sob o indivíduo transgressor, a forma como o Estado 

se posiciona perante a sociedade e, portanto, faz incidir seu legítimo poder interventivo no 

combate às condutas consideradas desviantes relacionam-se, diretamente, com o acesso à 

justiça e com a noção do que é efetivamente tido como justo. 

As complexas problemáticas em diversas áreas públicas (saúde, educação, saneamento 

básico, moradia, por exemplo) evidenciam a atuação estatal deficitária no âmbito da 

estruturação social de condições mínimas de uma vida digna e, via reflexa, instigam o 

surgimento de forças paralelas que se aproveitam das deficiências da iniciativa pública para 

suprir as necessidades básicas de pessoas vulneráveis. 

Inclusive, em algumas situações, como ocorre com o recolhimento do indivíduo à 

prisão (seja em flagrante ou na sua modalidade preventiva ou na execução penal), a 

vulnerabilidade social ganha proporções inflacionadas – frise-se: não só pelo dissabor 

inerente ao cárcere, mas pela série de demandas que surgem nesse contexto, tais como a 

necessidade de contratação de advogado, fornecimento de apoio material e psicológico à 

família do recluso etc. 

Oportuno registrar que, embora a contratação de advogado não seja uma consequência 

automática da prisão, a assistência jurídica privada acaba prevalecendo em tal cenário ante a 

falência estrutural do Estado em aparelhar a Defensoria Pública como seu dever inafastável na 

prestação da assistência jurídica pública aos presos (vide art. 10, III, da Lei de Execução 

Penal). Em caráter ilustrativo, de acordo com o mais recente Mapa da Defensoria Pública no 

Brasil, confeccionado no ano de 2013, por meio de uma parceria firmada entre a Associação 

Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA)
90

, haviam 8.489 cargos de Defensores Públicos no Brasil e, desses, 3.435 (ou seja, 

40%) estavam vagos, restando apenas 5.054 Defensores Públicos em cargos providos em todo 

o Brasil
91

 para atender a toda a massa carcerária nacional de 726.712 detentos. 

Dessa forma, as sucessivas omissões (totais ou parciais) do Estado na implementação 

de políticas públicas consistem ambiente fértil para a interferência de organizações criminosas 
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que preenchem as lacunas estatais nas mencionadas vertentes públicas por meio do custeio 

das despesas com advogado, da oferta de cestas básicas e do “pagamento de viagens a 

familiares que moram longe, por exemplo”
92

. Tais organizações exigem, em contrapartida, a 

estrita fidelidade daqueles que passam a fazer parte do sistema carcerário e, com benesses e 

intimidações (diante dos elevados poderes aquisitivo e bélico das facções criminosas), os 

intimida no intuito da captação de mais “soldados” do crime organizado. 

Esse processo de captação de novos integrantes para as facções, em essência, não 

encontra grandes entraves fáticos ou resistências pessoais dos reclusos
93

, notadamente, em 

razão da contínua falência estatal na adoção de iniciativas públicas assistenciais e inclusivas, 

destaque-se: consubstanciada tanto no campo de rarefeitas ofertas de condições mínimas de 

vida (saúde, educação, saneamento básico, moradia, lazer etc) quanto na inexistência de 

campanhas estatais voltadas à conscientização popular no sentido de romper os estigmas 

sociais do indivíduo transgressor e, com isso, viabilizar formas efetivas de sua legítima 

reinserção na sociedade. 

No específico contexto de graves e continuadas omissões inconstitucionais por parte 

do Estado legalmente legitimado para promover a cidadania e a vida digna de todos os 

cidadãos, as facções criminosas se aproveitam dessas reiteradas falhas intrassistêmicas e, 

desse modo, absorvem tal responsabilidade (frise-se: originária e constitucionalmente 

pública), ocasião em que se revestem como um verdadeiro Estado Paralelo. 

Com base nessa compreensão, no âmbito do Primeiro Comando da Capital (PCC), o 

qual possui uma estrutura organizacional mais complexa e sistematizada do que o Comando 

Vermelho (CV)
94

, a existência das Sintonias demonstram a interferência direta desse Estado 

Paralelo no próprio convívio social, por meio de diversas ramificações do poderio criminoso 

nas atividades do corriqueiras da população. 

Desse modo, cite-se, apenas em caráter ilustrativo: a Sintonia Geral Final (cúpula do 

PCC), a Sintonia dos Países (viabiliza as articulações do PCC com países que fazem fronteira 

com o Brasil), a Sintonia dos Estados (a qual é a representatividade do PCC a nível estadual), 

a Sintonia dos Gravatas (contratação e pagamento de advogados), a Sintonia da Ajuda 

(distribuição de cestas básicas e outros auxílios), a Sintonia do Cadastro (refere-se ao 
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“batismo” dos novos integrantes e aos “relatórios de punição”), Sintonia do Progresso, 

atinente aos lucros da facção e que se subdivide nas Sintonia do Bob (comércio de maconha), 

Sintonia do 100% (comércio de cocaína pura), Sintonia das FMs (com atuação mais voltada 

para os crimes praticados nos bairros, também possui relação com as “bocas de fumo”), além 

da Sintonia do Cigarro e a Sintonia do Jogo do Bicho
95

. 

É, portanto, o nítido descrédito do Estado perante aqueles que experimentam a 

restrição de sua liberdade que nutre o crime organizado. O transgressor, desacreditado de si e 

sem perspectivas concretas de ver-se novamente inserido na sociedade, adere às facções, 

segue as suas rígidas regras, subordina-se aos seus líderes e executa todas as ações delituosas 

que lhe são impostas. 

Desse modo, pode-se sedimentar a ideia de que a adesão dos detentos às facções se 

materializa em troca de proteção contra grupos rivais na mesma unidade prisional, apoio a si e 

aos seus familiares durante o período da reclusão, dentre outras medidas que não seriam 

necessárias (e, consequentemente, não caberiam como objeto de “barganha” entre facções e 

detentos) se o Estado estivesse verdadeiramente presente no âmbito da efetivação de políticas 

públicas de segurança. 

No espectro de discussões quanto à interferência das facções na vida comunitária em 

decorrência da tutela deficitária de direitos fundamentais pelo poder público, faz-se pertinente 

explanar um breve histórico das duas atuais organizações criminosas mais dominantes no 

país: o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). 

Em sentido cronológico, a história do Comando Vermelho (CV), a “primeira grande 

facção brasileira”
96

, remete ao presídio Cândido Mendes (atualmente desativado como 

unidade prisional e convertido em ponto turístico intitulado “Instituto Penal Cândido 

Mendes”), situado na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. A convivência carcerária entre presos 

políticos (os quais tiveram sua liberdade limitada durante a ditadura militar) e presos comuns 

(assaltantes de banco, homicidas etc) teria sido a perigosa combinação para o surgimento da 

primeira denominação do CV, qual seja, “Falange Vermelha”, composta pelos seguintes 
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detentos: Rogério Lemgruber (o “Bagulhão”), José Carlos Gregório (o “Gordo”), José Carlos 

dos Reis Encina (o “Escadinha”) e Paulo Roberto de Moura Lima (o “Meio-Quilo”) 
97

. 

Em 17 de setembro de 1979, o mencionado grupo entrou em confronto violento com 

outros grupos rivais que existiam no interior da citada unidade prisional e, assim, houve um 

massacre que “só terminou com a intervenção dos guardas e da Polícia Militar – que não 

haviam feito nada até então”
98

. 

Observa-se, até aqui, que além de o presídio Cândido Mendes ser popularmente 

chamado de “Caldeirão do Diabo” (em referência às péssimas condições estruturais e 

sanitárias do local), a atuação do poder público (por meio dos guardas e da PM) somente 

ocorreu de forma tardia e reativa no citado massacre. Assim, a data de 17/09/1979 pode ser 

visualizada, portanto, como o marco inicial da constatação de que cenários de contínua 

omissão estatal resultam em episódios carcerários de violência extrema e, via reflexa, 

conduzem ao surgimento de grupos paraestatais. 

Em seguida, a efetiva transição da denominação “Falange Vermelha” para “Comando 

Vermelho” ocorreu no final dos anos de 1980 e a sigla “CV” logo se espalhou pelas favelas, 

onde o difícil acesso geográfico aos morros consistia uma forma de defesa de tal facção em 

detrimento das possíveis interferências estatais. Assim, nessa perspectiva comunitária, o CV 

buscava “uma relação de boa vizinhança, fornecendo medicamentos e proteção em troca de 

silêncio”
99

. 

Dentro dessa estrutura paraestatal do Comando Vermelho, pode-se citar (não em 

caráter taxativo) que os “cargos” mais relevantes do CV estiveram relacionados às seguintes 

pessoas: Márcio Amaro de Oliveira (“Marcinho VP” da Dona Marta), Luiz Fernando da Costa 

(“Fernandinho Beira Mar”), Luis Cláudio Machado (“Marreta”), Elias Pereira da Silva (“Elias 

Maluco”), Leonardo Marques da Silva (“Sapinho”), Evanilson Marques da Silva (“Dão da 

Providência”, irmão de “Sapinho”), Márcio dos Santos Nepomuceno (“Marcinho VP” do 

Alemão) e Fabiano Atanasio da Silva (“FB”). Desses, há três mortos (“Escadinha”, “zé do 

Bigode” e “Marcinho VP” da Dona Marta), um no presídio federal de Catanduvas/PR (“FB”), 

um foragido (“Dão da Providência”) e cinco cumprindo pena no presídio federal de 
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Mossoró/RN (“Fernandinho Beira Mar”, “Marreta”, “Elias Maluco”, “Sapinho” e “Marcinho 

VP do Alemão”)
100

. 

Após a operação policial de pacificação realizada em diversas comunidades do Rio de 

Janeiro na data de 28 de novembro de 2010, o Comando Vermelho se deparou com certa 

perda territorial no campo do tráfico de drogas no citado Estado e, em setembro de 2016, o 

Primeiro Comando da Capital (PCC) enviou uma “salve” por meio de uma carta escrita à 

penitenciária de Presidente Venceslau/SP, comunicando que, após três anos de tentativas de 

manter boa relação com o CV, “havia decidido partir para o ataque”
101

. 

Assim, além da ruptura de uma suposta parceria antes existente entre CV e PCC, a 

qual durava mais de 20 anos e teria sido abalada em decorrência de elevadas dívidas do 

Comando com este último
102

, houve uma aproximação entre facções rivais (ADA - “Amigo 

dos Amigos” e TCP - “Terceiro Comando Puro”) com o PCC e, por outro lado, verificou-se 

uma inclinação de um grupo do Norte do país (FDN - “Família do Norte”) e de Santa Catarina 

(PGC - “Primeiro Grupo Catarinense”) ao Comando Vermelho
103

. 

Nessa perspectiva, em que o PCC começa a ganhar visibilidade a partir da rivalidade 

anunciada com o CV, faz-se oportuno apresentar um sucinto resgate histórico sobre sua 

origem, precisamente, nos anos 1990, no interior da Casa de Custódia de Taubaté (“O 

Piranhão”), no Estado de São Paulo, onde os detentos ficavam reclusos durante “23 horas por 

dia, sem rádio, TV ou jornal”
104

 e ainda eram submetidos a torturas físicas e psicológicas e 

“comida com insetos faziam parte da rotina”
105

. 

Em maio de 1993, os presos manifestaram-se, por meio de incessantes batidas nas 

grades das celas, em protesto às referidas condições subumanas do cumprimento de pena. Tal 

manifestação durou uma semana e conseguiu chamar a atenção da vizinhança, de modo que, 

na parte externa da citada unidade prisional, “esposas e mães reivindicavam condições mais 

dignas aos maridos e aos filhos”
106

. 
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O detento Mizael Aparecido da Silva, o qual estava em isolamento total há seis anos, 

“escreveu o primeiro estatuto do PCC”
107 

e orquestrou a fundação dessa facção ao lado de 

outros nove apenados: César Augusto Roriz da Silva (o “Cesinha”), José Márcio Felício (o 

“Geleião”), Wander Eduardo Ferreira (o “Cara Gorda”), Antônio Carlos Roberto da Paixão (o 

“Paixão”), Isaías Moreira do Nascimento (o “Isaías Esquisito”), Ademar dos Santos (o 

“Dafe”), Antônio Carlos dos Santos (o “Bicho Feio”), Idemir Carlos Ambrósio (o “Sombra”) 

e Marcos Willians Herbas Camacho (o “Marcola”)
108

. Desses, sete estão mortos
109

, “Geleião” 

encontra-se cumprindo pena no presídio federal de Campo Grande (MS) e, por fim, 

“Marcola” figura como o atual líder do PCC
110

, recolhido na penitenciária de segurança 

máxima de Presidente Bernardes/SP
111

. 

Dentre as regras do estatuto do PCC, destacam-se, no âmbito da proposta deste 

subcapítulo, o artigo 3 (“A união na luta contra as injustiças e a opressão dentro da prisão”) e 

o artigo 14º, o qual continha a meta de “(…) Pressionar o governador do Estado a desativar 

aquele campo de concentração anexo à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté”
112

. Após 

uma rebelião ocorrida no “Piranhão” no final do ano 2000, a qual resultou na destruição 

parcial do citado local e na morte de “nove rivais do PCC”, houve a célere difusão da 

ideologia dessa facção no sistema prisional paulista
113

. 

A organização, a hierarquia e a construção de uma rede solidária em favor dos 

detentos nas situações em que o Estado era omisso
114 

fez com que o PCC conquistasse a 

maior notoriedade no âmbito de organizações criminosas, contando com cerca de 231.000 

detentos em 2017 (equivalente a 90% do sistema penitenciário do Estado de São Paulo)
115

, 

além de uma receita bruta de R$ 272.000.000,00 (duzentos e setenta e dois milhões de reais) 

no ano de 2016
116

. 
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Superadas as considerações sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o 

Comando Vermelho (CV), faz-se pertinente direcionar o estudo, no específico contexto do 

Estado do Rio Grande do Norte, para a facção denominada de “Sindicato do Crime” (SDC), o 

qual é composto por ex-integrantes do PCC e se baseia no modelo da “Família do Norte” 

(FDN)
117

. 

Embora o massacre em Alcaçuz em janeiro de 2017 tenha sido um desdobramento do 

que houve nas penitenciárias do Amazonas e de Roraima, o surgimento do SDC está 

associado ao ano de 2013, precisamente, em razão da insatisfação de antigo membros do PCC 

em efetuar os repasses financeiros à cúpula do PCC em São Paulo
118

. 

Nesse sentido, em revolta às imposições específicas do PCC (cite-se, a exemplo, a 

proibição da venda de crack e pasta-base no interior do sistema penitenciário, além de outros 

valores cobrados pela referida facção para retroalimentar o crime
119

), o Comando Vermelho 

iniciou tratativas com os grupos criminosos locais (“nativos”
120

). 

Na realidade do Estado do Rio Grande do Norte, tal insatisfação teria sido instigada 

por Isac Heleno da Cruz (“Rivotril”), a quem é atribuída a criação do Sindicato do Crime 

(SDC),a qual foi consolidada com a morte de líderes do PCC que estavam recolhidos no 

interior do Pavilhão 5 da Penitenciária Estadual de Alcaçuz no ano de 2015
121

. A robustez 

dessa nova facção foi aprimorada por meio da convivência dos presos com um dos líderes da 

“Família do Norte” (FDN), precisamente, Gelson Carnaúba (“Mano G”), que ficou recolhido 

durante um mês na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, mas utilizou o curso lapso temporal 

para transmitir seus ensinamentos sobre o inimigo em comum (PCC) e traçou estratégias 

junto ao SDC
122

. 

Atualmente, 28 das 32 unidades prisionais do sistema carcerário do Estado do Rio 

Grande do Norte são dominadas pelo SDC, o qual, embora recente, conta com, em média, três 

mil filiados e já expandiu sua influência delituosa para outros Estados do Nordeste (Paraíba e 

Piauí)
123

. 

                                                 
117

 Dossiê Superinteressante. Facções: um raio-x dos grupos que transformaram o crime em uma indústria no 

Brasil. Revista Superinteressante. Edição 374-A - maio 2017, p. 50. 
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 Ibidem, p. 49. 
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 DIAS, Camila Nunes; MANSO, Bruno Paes. A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. 

São Paulo: Todavia, 2018, p. 21. 
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 Idem. 
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 Ibidem, p. 50. 
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 Idem. 
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 Dossiê Superinteressante. Facções: um raio-x dos grupos que transformaram o crime em uma indústria no 

Brasil. Revista Superinteressante. Edição 374-A - maio 2017, p. 50. 
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Ademais, verifica-se que a guerra entre facções encontra-se tão acirrada em áreas de 

nítida vulnerabilidade social no Estado que, em 29 de julho de 2018, houve um registro 

jornalístico a respeito do processo migratório dos moradores das comunidades reconhecidas 

como Favela do Mosquito e Beira-Rio, em virtude da insustentabilidade do desenvolvimento 

de uma vida digna, cenário de “[...] restos de móveis e eletrodomésticos jogados no chão, 

pichações da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) nas paredes, sangue no 

chão e lixo [...]”
124

. 

Além de mais de vinte e cinco casas vazias, em decorrência do mencionado processo 

migratório, motivado pela inflamada violência social, a ruptura de vínculos com outras áreas 

sociais, intrínsecas à cidadania, também é percebida, precisamente, diante do abandono 

escolar e das alterações de humor e personalidade das crianças que residem em tais 

localidades
125

. 
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 MAZDA, Aura. Favela do Mosquito: estado de sítio. Tribuna do Norte. 2018. Disponível em: 

<http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/favela-do-mosquito-estado-de-sa-tio/419728>. Acesso em: 30 jul. 

2018. 
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 “[...] Desde que a guerra entre as facções criminosas se acirrou, em março, 12 crianças moradoras da 

Comunidade do Mosquito abandonaram a creche da Associação Nossa Senhora das Dores, localizada na Granja, 

comunidade vizinha. Crianças agressivas, traumatizadas pela morte dos pais, carregando marcas da violência 

com que convivem deixam de acreditar que os seus destinos serão diferentes dos pais”. (Idem). 
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4 O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL (ECI) E O ATIVISMO JUDICIAL 

ESTRUTURAL 

 

A falta de correspondência normativa entre a Constituição e a realidade social tornou-

se tão agravada que o ordenamento jurídico parece não ter força impositiva suficiente para 

interferir nos desdobramentos fáticos, especialmente, diante de uma sociedade com elevado 

grau de complexidade e anseios (os quais afloram com ênfase na juventude e escoam para o 

crime organizado à luz da deficiência do Estado na prestação de políticas públicas). 

Nesse sentido, o Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) se materializa a partir da 

total desorganização estatal para superar situações de crise profunda e, no âmbito da 

jurisdição constitucional, traduz-se numa técnica decisória fundada no ativismo judicial 

estrutural, ante o propósito de integração intersetorial de diversos órgãos públicos. 

 

 

4.1 A ORIGEM DO ECI NO ÂMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

 

De acordo com a petição inicial da ADPF nº 347 (marco temporal que judicializou o 

Estado de Coisas Inconstitucional no Brasil), a concepção histórica do referido instituto na 

perspectiva do sistema prisional adveio da Corte Constitucional da Colômbia (órgão judicial 

hierarquicamente equivalente ao Supremo Tribunal Federal). 

Desse modo, embora os autores da citada Arguição tenham feito menção à presença de 

técnicas decisórias semelhantes ao ECI em outros países (inclusive, quanto à apreciação 

judicial de outros temas de interesse público)
126

, este trabalho enfatizará a análise da 

jurisprudência colombiana em virtude da correspondência temática com a pesquisa atual 

(sistema penitenciário), cuja apreciação de feitos relacionados à sistemática violação de 

direitos humanos remete ao ano de 1997
127

. 
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 Além da Colômbia, tem-se, mencionado nas páginas 11/15 da referida Inicial, a utilização de técnicas 

semelhantes ao ECI nos seguintes países, conforme a seguinte ordem cronológica: a) África do Sul, caso 

Grootboom: Government of the Republic of South Africa and Others v Grootboom and Others (CCT11/00) 

[2000] ZACC 19; 2001 (1) SA 46; 2000 (11) BCLR 1169 (4 October 2000); b) Argentina, caso Verbitsky: 

(Corte Suprema de Justicia de la Nación, Verbitsky Horacio c/ s/ Habeas Corpus, Fallos 328:1146, julg. 

3.5.2005); c) Peru (Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia en el Expediente Nº 03426-2008- PHC/TC, de 

26.08.2010; d) Estados Unidos, caso Brown vs. Plata (563 U.S. 2011); e) Corte Europeia de Direitos Humanos 

perante a Itália, caso Torregiani e outros v. Itália: ECHR 007 (2013). 
127

 Extrato da petição inicial da ADPF nº 347 (página 09): “21. Esta técnica vem sendo utilizado desde 1997, e já 

foi empregada em pelo menos 9 casos pela Corte Constitucional da Colômbia, tendo um deles versado 

exatamente sobre o sistema prisional do país. Tratou-se do processo T-153 de 1998, em que se reconheceu o 
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Assim, em detalhada análise à sentencia nº T-153 de 1998
128

, originária da Corte 

Constitucional da Colômbia, verificou-se que a raiz jurídica do entendimento consignado em 

tal julgado possui como referência, em verdade, dois processos autônomos anteriores, 

precisamente, nº T-137.001 e nº T-143.950, os quais referiam-se ao Estado de cosas 

inconstitucional en los centros de reclusión del País
129

. 

O primeiro caso (processo nº T-137.001) foi ajuizado por Manuel José Duque Arcila, 

à época, recolhido no Cárcel Nacional de Bellavista, situado em Medellín, em desfavor do 

Ministério da Justiça e do INPEC - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (órgão 

equivalente ao Departamento Penitenciário Nacional brasileiro – DEPEN), por meio do qual 

reivindicou a observância a seus direitos fundamentais por parte do Estado, vez que a 

superlotação carcerária e o consequente calor excessivo no interior da unidade prisional 

acarretavam, dentre outros fatores, sérias dificuldades de aeração e na acomodação dos 

internos para o repouso noturno
130

. 

Em dois de maio de 1997, a Sala Civil do Tribunal Superior do Distrito Judicial de 

Medellín admitiu a tutela e solicitou providências sobre o assunto perante autoridades 

públicas específicas, precisamente, o diretor do INPEC, o diretor da unidade prisional em que 

o requerente estava recolhido (Cárcel Nacional de Bellavista) e ao Ministério da Justiça 

colombiano. Em resposta, o Ministério da Justiça da Colômbia, em essência, atribuiu a culpa 

da situação carcerária ao INPEC, afirmando que tal órgão, embora vinculado ao citado 

                                                                                                                                                         
estado de coisas inconstitucional daquele sistema penitenciário. A ação ajuizada buscava, a princípio, resolver os 

casos concretos das prisões Bellavista e Modelo, localizadas, respectivamente, em Medellín y Santa Fé de 

Bogotá. Entretanto, a decisão que dela se originou acabou por abordar o sistema carcerário do país como um 

todo.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 347 MC. Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal 

Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-

2016. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665>. 

Acesso em: 10 jul. 2018.) 
128

 COLÔMBIA. Corte Constitucional Colombiana. Sentença T-153/198. Manuel José Duque Arcila. Ministerio 

de Justicia y del Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. Relator: Juiz Eduardo 

Cifuentes Muñoz. Establecimento Carcelario: Condiciones de hacinamiento. Santa Fé de Bogotá, 28 abr. 1998. 

Disponível em: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-153-98.htm>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
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 Vide página 05 da sentencia nº T-153 de 1998. (Ibidem.) 
130

 Extrato da sentencia nº T-153 de 1998. “El actor concluye con la siguiente afirmación acerca de las 

precarias condiciones de vida que ofrece el establecimiento carcelario y los peligros que ellas representan:“Si 

uno cae a una cárcel debería de tener un mínimo espacio para dormir y tener servicio de agua, en estos 

momentos después de una hora de habernos encerrado el calor es insoportable la temperatura debe pasar de 30 

grados, no hay donde recibir aire, el aire que se respira es caliente lo mismo que el aire que circula, al cual le 

podíamos dar interpretación como derecho a la propiedad, lo que quiero con la presente acción de tutela es que 

el gobierno haga la forma de buscar soluciones pues no se justifica que haya que haber violencia, muerte o 

destrucción para poder que el Estado entre a arreglar soluciones como las que estamos viviendo, yo por mi 

parte me mantengo atemorizado oyendo rumores de que no esperamos si no que cualquiera arranque para 

mostrarle a este gobierno que en Bellavista somos capaces de destruir este pabellón en menos de medio día”. 

(Ibidem.) 
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Ministério, seria um órgão autônomo e com personalidade jurídica própria e, devido isso, a 

missão de cuidar do sistema penitenciário seria de exclusiva atribuição do INPEC
131

. 

O INPEC, por sua vez, afastou-se da responsabilidade sobre tal demanda e, para tanto, 

sustentou que o caos penitenciário seria decorrente do próprio aumento da criminalidade, a 

morosidade processual, dentre outros fatores intrínsecos ao curso processual penal 

colombiano, atribuindo a responsabilidade ao diretor da mencionada unidade prisional
132.

 

Ademais, o diretor do Cárcel Nacional de Bellavista reconheceu a problemática, mas, 

à semelhança da argumentação dos órgãos públicos envolvidos na questão (Ministério da 

Justiça e INPEC), afastou-se da responsabilidade sobre a problemática e afirmou, 

genericamente, que a situação exposta seria uma consequência natural da política criminal do 

país
133

. 

Em prosseguimento, quanto ao segundo caso (processo nº T-143.950), em 04 de 

agosto de 1997, Jhon Jairo Hernández e outros detentos do Cárcel Nacional Modelo, situado 

em Bogotá, instauraram uma ação coletiva contra o INPEC por considerar que este, ao efetuar 

reformas estruturais no interior da referida unidade prisional, desacomodou 2.500 (dois mil e 

quinhentos) presos que passaram a ocupar um espaço bastante reduzido, de modo que isso 

ocasionou diversos transtornos à população carcerária local, visto que o INPEC estaria, em 
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“3.2. En su escrito, el apoderado del Ministerio de Justicia sostiene que la acción de tutela debió dirigirse 

“exclusivamente contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”, por cuanto a pesar de que el INPEC 

se encuentra adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, este último no actúa como su superior jerárquico. 

Cita al respecto el artículo 2 del Decreto 2160 de 1992 que dispone que “el INPEC es un establecimiento 

público adscrito al Ministerio de Justicia que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y 

presupuestal y patrimonio propio. […]Finalmente, el representante judicial del Ministerio añade que en el 

artículo 3 del mencionado Decreto 2160 de 1992 se contempla que entre los objetivos del INPEC está el 

“ejecutar y desarrollar la política carcelaria y penitenciaria dentro de los lineamientos que establezca el 

Gobierno Nacional”. De allí concluye que la dirección de la política carcelaria y penitenciaria del país es de 

competencia exclusiva del INPEC y que, por lo tanto, éste es quien debe responder por ella.” (COLÔMBIA. 

Corte Constitucional Colombiana. Sentença T-153/198. Manuel José Duque Arcila. Ministerio de Justicia y del 

Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. Relator: Juiz Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Establecimento Carcelario: Condiciones de hacinamiento. Santa Fé de Bogotá, 28 abr. 1998. Disponível em: 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-153-98.htm>. Acesso em: 20 abr. 2018, p. 09.) 
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 “[E]l incremento de la delincuencia, la demora en la tramitación de los procesos, que elevan el número de 

internos sindicados, la cantidad de sentencias que aún se halla sin ejecutoriar, por diversas razones, la más 

frecuente la resolución de lo recursos extraordinarios de casación, la falta de presupuesto para implementar 

nuevas formas de infraestructura que permitan mayor capacidad  a los establecimientos de reclusión y que les 

permitan albergar el mayor número de internos en condiciones dignas y justas, o que permitan la construcción 

de nuevas instalaciones propuestas para tal fin”. (Idem.) 
133

 “El director sostiene también que la responsabilidad por el hacinamiento en el interior de la cárcel de 

Bellavista no es del INPEC sino que es consecuencia de que la política criminal del país sea en realidad una 

política penitenciaria.” (Idem.) 
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tese, violando “los derechos humanos y los derechos fundamentales a la salubridade, 

igualdad, privacidade e intimidad de los presos”
134

. 

Durante o processo nº T-143.950, o INPEC se pronunciou diversas vezes sobre a 

realização das reformas, apresentando, inclusive, questões técnicas de dimensão e capacidade 

das celas, entretanto, concluiu que o Instituto não possui condições físicas para seguir as 

determinações oficiais
135

. Desse modo, o feito teve pouca resolutividade sob o prisma 

estadual e foi encaminhado à Corte Constitucional Colombiana. 

A partir dos contextos expostos, pode-se concluir que, apesar das graves violações de 

direitos humanos explanadas no âmbito dos processos nº T-137.001 e nº T-143.950 (Cárcel 

Bellavista e Cárcel Modelo), a atuação dos órgãos públicos colombianos (Ministério da 

Justiça, INPEC e diretoria das respectivas unidades prisionais) restringiu-se a transferir a 

responsabilidade pela estruturação e funcionamento carcerário a outros órgãos ou, ainda, 

imputá-la a fatores ditos como “naturais” da própria engrenagem sistêmica da política 

criminal do país. 

A demonstração de tais posturas por parte do poder público colombiano 

(distanciamento da responsabilidade executória do Estado perante sérias demandas sociais), 

acarreta – além do reduzido envolvimento dos órgãos públicos locais e da baixa 

resolutividade judicial pela via tradicional
136

 – a perpetuação de um cenário de sistemáticas 

                                                 
134

 “8.1 Los actores relatan que, en febrero de 1997, el INPEC inició obras de remodelación de las celdas del 

sector occidental de los pabellones 3, 4 y 5 de la Cárcel Nacional Modelo. Para ello, procedió a reacomodar a 

todos los internos de estos pabellones sobre el costado oriental de los mismos,  de manera que “cerca de 2500 

internos quedaron aún más hacinados en el espacio que antes albergaba a la mitad de estos”. Aseveran también 

que, como consecuencia de las obras, las áreas de esparcimiento o “patios” fueron reducidas hasta en un 60%, 

como ocurrió con el pabellón 3. Sostienen que la administración carcelaria no consultó los planes de 

remodelación con la población carcelaria  y que, incluso, hizo caso omiso de la oposición manifestada por 

diversos sectores de la misma.” (COLÔMBIA. Corte Constitucional Colombiana. Sentença T-153/198. Manuel 

José Duque Arcila. Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. 

Relator: Juiz Eduardo Cifuentes Muñoz. Establecimento Carcelario: Condiciones de hacinamiento. Santa Fé de 

Bogotá, 28 abr. 1998. Disponível em: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-153-98.htm>. 

Acesso em: 20 abr. 2018, p. 13-14.) 
135

 “Agrega que “dadas las condiciones de infraestructura del centro carcelario, resulta imposible darle [a las 

celdas] el área mínima establecida por los códigos internacionales, esto por el alto índice de hacinamiento que 

presenta en la actualidad el centro, ya que no hay que olvidar que ella fue construida para 1.800 internos, 

existiendo en la actualidad una población fluctuante y constante de 4.500 internos, suma que rebasa 

descomunalmente los diseños que permiten seguir taxativamente las reglas internacionales.” (Ibidem, p. 20). 
136

 “52. Los juzgados de instancia denegaron las acciones de tutela, manifestando que, para lograr la 

efectividad de las normas legales cuya violación se aducía, los demandantes podían acudir a la acción de 

cumplimiento. Asimismo, con respecto al amparo solicitado por los internos de la Cárcel Modelo, se expresó 

que ellos podían acudir al recurso de nulidad ante la jurisdicción contencioso administrativa, con el fin de 

obtener la invalidación del contrato de remodelación del centro. La remisión al recurso de nulidad no toma en 

cuenta las condiciones extremas de violación del derecho a la dignidad de los reclusos, y las inminentes 
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violações institucionalizadas dos direitos fundamentais dos encarcerados, o qual ensejou a 

apreciação de ambos os processos pela Corte Constitucional Colombiana. 

Assim, a partir da análise conjunta dos processos nº T-137.001 e nº T-143.950, no 

bojo do processo nº T-153 de 1998, a citada Corte Constitucional reconheceu o Estado de 

Coisas Inconstitucional perante todo o sistema penitenciário da Colômbia – frise-se: não 

apenas com relação às unidades prisionais ora mencionadas (Cárcel Nacional de Bellavista e 

Cárcel Nacional Modelo). 

 

4.1.1 Requisitos necessários ao reconhecimento do ECI pela Corte Constitucional da 

Colômbia (sentencia nº T-153 DE 1998) 

 

No intuito de observar os requisitos indispensáveis à configuração do Estado de 

Coisas Inconstitucional de maneira direta ao nascedouro da utilização do ECI na perspectiva 

do sistema penitenciário nacional, faz-se pertinente enfatizar os fundamentos jurídicos 

consignados no capítulo “La existencia notoria de un estado de cosas inconstitucional en el 

sistema penitenciario” da sentencia nº T-153 de 1998 (p. 87-100), os quais, em síntese, 

consistem em cinco caraterísticas, precisamente: a) incompatibilidade fático-normativa no 

âmbito da execução penal; b) superlotação carcerária (hacinamiento carcelario); c) 

vulnerabilidade de direitos relacionados ao trabalho, à alimentação, à saúde e à família dos 

reclusos; d) atuação pontual (reactiva) do Estado em demandas sociais complexas; e e) 

problemática que necessita de soluções complexas, conjuntas e estruturais. 

                                                                                                                                                         
amenazas contra su vida e integridad personal. El recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa  no es 

eficaz en este caso. Las obras de remodelación terminarían mucho antes de que finalizara el proceso, y están en 

capacidad de generar un mayor ambiente de violencia en la cárcel, poniendo en grave riesgo la vida e 

integridad personal de los reclusos. Por otra parte, los jueces argumentan que, dado que muchas de las 

situaciones descritas constituyen una clara violación de la ley, los demandantes habrían debido recurrir a la 

acción de cumplimiento, y no a la acción de tutela. Al respecto debe recordarse que esta Corporación ya ha 

señalado que en los casos extremos de omisión de sus obligaciones por parte de las autoridades - situación que 

se expresa también cuando se presenta un craso, grave, reiterado y prolongado incumplimiento de la ley -, los 

afectados pueden también recurrir a la tutela, siempre y cuando la actitud negligente de la administración 

vulnere o amenace en forma inminente sus derechos fundamentales. Este es el caso de las situaciones bajo 

análisis. En efecto, la inacción de las autoridades ha significado la violación sistemática de los derechos de los 

reclusos, durante décadas, y a pesar de las muchas solicitudes y críticas elevadas con respecto al sistema 

penitenciario no se percibe ninguna política oficial para modificar de raíz la gravísima situación carcelaria del 

país.” (COLÔMBIA. Corte Constitucional Colombiana. Sentença T-153/198. Manuel José Duque Arcila. 

Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. Relator: Juiz 

Eduardo Cifuentes Muñoz. Establecimento Carcelario: Condiciones de hacinamiento. Santa Fé de Bogotá, 28 

abr. 1998. Disponível em: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-153-98.htm>. Acesso em: 20 

abr. 2018, p. 89-90.) 
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Quanto ao primeiro elemento ora observado (incompatibilidade fático-normativa), a 

Corte Constitucional da Colômbia registrou a insuficiência dos disciplinamentos legais, 

enquanto normas jurídicas consideradas somente em seu aspecto formal diante do cenário de 

violações sucessivas e sistemáticas de direitos fundamentais no interior das unidades 

prisionais de todo o país. Nesse raciocínio, o sistema constitucional – do qual fazem parte o 

Código Penal, o Código de Processo Penal, os Tratados e Acordos Internacionais sobre 

direitos humanos – traduz-se, na ótica da referida Corte, como insuficiente (letra muerta) para 

superar, materialmente, a crise carcerária nacional
137

. 

Dentre as causas que inflamam a referida incompatibilidade fático-normativa e 

suscitam a dificuldade de concretização constitucional no sistema penitenciário, tem-se que a 

superlotação carcerária (hacinamiento carcelario) nas unidades prisionais é o segundo fator 

de grande importância no cerne da falta de políticas públicas e investimentos públicos ao 

adequado funcionamento do sistema penitenciário. 

Com isso, diante de unidades prisionais com estruturas físicas deterioradas e com uma 

elevada quantidade de pessoas aglutinadas acima de sua capacidade ideal, a superlotação 

apresenta-se como um dos pilares para a retroalimentação de um ciclo insustentável de 

violência. Inclusive, na visão da Corte Constitucional colombiana, o número excessivo de 

presos em uma unidade prisional simboliza, per si, grave vulnerabilidade sobre a obrigação 

estatal de fornecer condições de vida digna aos detentos
138

. 

Contudo, a vulnerabilidade de direitos fundamentais não está exclusivamente adstrita 

ao critério quantitativo, vez que a deficiência estatal em fomentar políticas públicas se dilui 
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 Extrato da sentencia nº T-153 de 1998. “48. Con todo, las prescripciones de los Códigos Penal, de 

Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario, de los tratados y acuerdos internacionales citados y la 

misma jurisprudencia de la Corte acerca de los derechos de los reclusos constituyen letra muerta. Las 

condiciones de vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la dignidad de los penados y amenazan 

otros de sus derechos, tales como la vida y la integridad personal, su derecho  a la familia, etc. Nadie se 

atrevería a decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de resocialización que se les ha 

encomendado. Por lo contrario, la situación descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el lugar común 

acerca de que las cárceles son escuelas del crimen, generadoras de ocio, violencia y corrupción”; 

(COLÔMBIA. Corte Constitucional Colombiana. Sentença T-153/198. Manuel José Duque Arcila. Ministerio de 

Justicia y del Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. Relator: Juiz Eduardo Cifuentes 

Muñoz. Establecimento Carcelario: Condiciones de hacinamiento. Santa Fé de Bogotá, 28 abr. 1998. 

Disponível em: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-153-98.htm>. Acesso em: 20 abr. 2018, 

p. 87.) 
138

 “48. [...] En este proceso se ha hecho hincapié en el asunto del hacinamiento carcelario, el objeto de las 

tutelas incoadas. Y, obviamente, la sobrepoblación en los centros de reclusión del país constituye una 

vulneración grave de la obligación del Estado de brindar condiciones dignas de vida a los internos”; (Idem.) 
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perante várias áreas intrínsecas ao ser humano, especialmente, quanto aos direitos 

relacionados ao trabalho, à alimentação, à saúde, à família dos reclusos. 

Nesse sentido, a Corte Constitucional colombiana registrou que a escassez de postos 

de trabalho e educação (puestos de trabajo y de educación), a falta de espaço para as visitas 

conjugais e familiares (circunstância que dificulta a integração familiar dos reclusos) e os 

entraves logísticos para viabilizar o adequado tratamento médico para os encarcerados que 

estão enfermos colaboram, de forma cumulativa, para a caracterização do Estado de Coisas 

Inconstitucional
139

. 

Sobre o quarto requisito (atuação pontual do Estado em demandas sociais complexas), 

deve-se dizer – preliminarmente – que, com o advento da sentença penal condenatória, há a 

suspensão dos direitos políticos dos detentos (art. 15, III, CF/88) e, partir disso, as pessoas 

recolhidas ao cárcere ficam impossibilitadas de conceder votos aos candidatos do sistema 

político. Considerando que, dessa forma, o sistema penitenciário não ocupa local de destaque 

na “agenda política”, os apenados não constituem, portanto, um grupo de pressão com voz 

ativa (los penados no constituyen un grupo de presión que pueda hacer oír su voz) para suas 

reivindicações perante a sociedade
140

. 

                                                 
139

 “48. […] Para todos es conocido que la vulneración de los derechos de los reclusos va más allá del 

hacinamiento y se extiende a distintas áreas - en buena parte debido también a las condiciones de 

sobrepoblación -, tales como el trabajo, la educación, la alimentación, la salud, la familia, la recreación, etc. 

En efecto, los puestos de trabajo y de educación son escasos en relación con la demanda sobre ellos, lo cual 

significa, nuevamente, que en estas áreas se impone la ley del más fuerte y campea la corrupción y la extorsión. 

Igualmente, es evidente para todos que los procedimientos para las visitas - con las esperas interminables, la 

falta de espacio para las visitas conyugales y familiares, etc. - no facilitan la unidad e integración familiar. 

Asimismo, se conoce de muchos casos de personas enfermas que requieren tratamiento hospitalario, pero no 

pueden ser trasladados a los centros médicos por carencia de personal de guardia. Hechos similares ocurren 

con las diligencias judiciales, etc”; (COLÔMBIA. Corte Constitucional Colombiana. Sentença T-153/198. 

Manuel José Duque Arcila. Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - 

INPEC. Relator: Juiz Eduardo Cifuentes Muñoz. Establecimento Carcelario: Condiciones de hacinamiento. 

Santa Fé de Bogotá, 28 abr. 1998. Disponível em: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-153-

98.htm>. Acesso em: 20 abr. 2018, p. 48.) 
140

 “Del análisis histórico surge la conclusión de que la actitud del Estado ante estas situaciones es siempre 

reactiva, es decir que solamente ha actuado en este campo cuando se encuentra en presencia de circunstancias 

explosivas, como la actual. En esas circunstancias ha recurrido tanto a la despenalización o la rebaja de penas, 

como a la construcción apurada de centros de reclusión. […] 50. De todo lo dicho hasta ahora cabe extraer la 

siguiente conclusión: el problema de las cárceles y de las condiciones de vida dentro de ellas no ocupa un lugar 

destacado dentro de la agenda política. A pesar de que desde hace décadas se conoce que la infraestructura 

carcelaria es inadecuada, que los derechos de los reclusos se vulneran, que los penales no cumplen con su 

función primordial de resocialización y que los centros carcelarios del país rebosan de sindicados no se observa 

una actitud diligente de los organismos políticos del Estado con miras a poner remedio a esta situación. La 

actitud de los gestores de las políticas públicas frente al problema de las cárceles obedece a la lógica del 

principio de las mayorías, que gobierna los regímenes democráticos. Los reclusos son personas marginadas por 

la sociedad. El mismo hecho de que sean confinados en establecimientos especiales, difícilmente accesibles, 

hace gráfica la condición de extrañamiento de los presos. En estas condiciones, los penados no constituyen un 
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Ocorre que o sistema penitenciário, assim como o sistema de saúde pública e a rede de 

educação, necessita de atenção continuada como política pública de caráter permanente, 

entretanto, o posicionamento estatal sobre o assunto é sempre reativo, restringindo-se, 

notadamente, às situações caóticas e de profunda intensidade (solamente ha actuado en este 

campo cuando se encuentra en presencia de circunstancias explosivas) – frise-se: sem a 

devida elaboração de planejamentos, cronogramas, metas e estratégias direcionadas ao 

aparelhamento do sistema carcerário e seu adequado funcionamento como um todo. 

Desse modo, o cenário em que o poder público somente atua de maneira pontual e em 

circunstâncias explosivas evidencia um quadro de sucessivas omissões na garantia de direitos 

fundamentais durante os desdobramentos cotidianos em que o caos ainda não está 

efetivamente instalado, mas que merecem a devida atenção estatal. É, portanto, um conjunto 

de graves omissões imputável a diversas autoridades públicas que, por meio de suas 

atribuições constitucionais, devem atuar de forma conjunta e continuada para remediar o ECI 

no sistema penitenciário
141

, o que já conduz ao quinto elemento. 

Por fim, no que diz respeito à necessidade de soluções complexas, conjuntas e 

estruturais, a Corte Constitucional da Colômbia reforça que, para a superação do Estado de 

Coisas Inconstitucional, é necessário compreender, previamente, que a falência nacional do 

sistema penitenciário é uma problemática de caráter geral, devido atingir uma multiplicidade 

de pessoas (as respectivas reivindicações individuais poderiam congestionar o 

desnecessariamente o Judiciário), cujas causas possuem natureza estrutural (ou seja, tratam-se 

de situações regulares, não oriundas da ação de uma autoridade pública específica) e as 

soluções viáveis exigem a ação conjunta de diferentes entidades (atuação articulada entre uma 

pluralidade de órgãos) e, ainda, as respectivas reivindicações individuais poderiam 

congestionar desnecessariamente o Judiciário
142

. 

                                                                                                                                                         
grupo de presión que pueda hacer oír su voz. Por eso, sus demandas y dolencias se pierden entre el conjunto de 

necesidades que agobian las sociedades subdesarrolladas, como la colombiana.” (COLÔMBIA. Corte 

Constitucional Colombiana. Sentença T-153/198. Manuel José Duque Arcila. Ministerio de Justicia y del 

Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. Relator: Juiz Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Establecimento Carcelario: Condiciones de hacinamiento. Santa Fé de Bogotá, 28 abr. 1998. Disponível em: 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-153-98.htm>. Acesso em: 20 abr. 2018, p. 88-89.) 
141

 “65. Ante la gravedad de las omisiones imputables a distintas autoridades públicas, la Corte debe declarar 

que el estado de cosas que se presenta en las prisiones colombianas, descrito en esta sentencia, es 

inconstitucional y exige de las autoridades públicas el uso inmediato de sus facultades constitucionales, con el 

fin de remediar esta situación. Para ello procederá a impartir las respectivas órdenes.” (Ibidem, p. 95-96.) 
142

 “53. En las sentencias SU-559 de 1997 y T-068 de 1998 esta Corporación ha hecho uso de la figura del 

estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos 

fundamentales  que tengan un carácter general - en tanto que afectan a multitud de personas -, y cuyas causas 

sean de naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad 
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Além de evitar o congestionamento judicial diante de demandas individualizadas e em 

atenção aos requisitos ora elencados pela Corte Constitucional da Colômbia no julgamento da 

sentencia nº T-153 de 1998, Ricardo Antônio Menezes Cabral Fagundes
143

 salienta a 

necessidade de conjugação dos elementos atinentes à repetida violação de direitos 

fundamentais de um grande universo de pessoas, cujas macrocausas recaem perante várias 

autoridades públicas e estas se consubstanciam em “práticas inconstitucionais” quanto às 

ações de tutela do direito violado. Acrescente-se, a tal contexto, a falta de expedição de 

medidas legislativas, administrativas, orçamentárias direcionadas a evitar a vulneração de 

direitos fundamentais, a qual evidencia um complexo problema social (não jurídico!) sanável 

por meio da intervenção de várias entidades, com a adoção de medidas multissetoriais e que 

estejam comprometidas, de forma articulada, a realizar um expressivo esforço orçamentário. 

 

4.1.2 A evolução do ECI como técnica decisória (sentencia nº T-025 de 2004) 

 

Embora a sentencia nº T-153 de 1998 tenha sido um verdadeiro marco temporal na 

aplicação do ECI no âmbito do sistema penitenciário colombiano, subsistem algumas críticas 

a respeito da forma com que a referida técnica decisória foi utilizada à época, precisamente, 

ante a alegada falta de efetividade do reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional 

decorrente da ausência de monitoração judicial, além da suposta priorização na construção de 

novos presídios. 

Nesse sentido, Carlos Alexandre De Azevedo Campos
144

 enfatizou a sentencia T-025, 

de 22 de janeiro de 2004, a qual tratou sobre a forte migração de pessoas dentro de Colômbia 

devido a ocorrência de conflitos internos no país (desplazados), como o “auge da técnica, 

como fase de aperfeiçoamento do ECI”. 

De acordo com o referido autor, a novidade acrescida pela mencionada decisão foi a 

                                                                                                                                                         
demandada y, por lo tanto, su solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas 

condiciones, la Corte ha considerado que dado que miles de personas se encuentran en igual situación y que si 

todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más 

indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus 

facultades para eliminar ese estado de cosas inconstitucional.” (COLÔMBIA. Corte Constitucional 

Colombiana. Sentença T-153/198. Manuel José Duque Arcila. Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. Relator: Juiz Eduardo Cifuentes Muñoz. Establecimento 

Carcelario: Condiciones de hacinamiento. Santa Fé de Bogotá, 28 abr. 1998. Disponível em: 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-153-98.htm>. Acesso em: 20 abr. 2018, p. 90.) 
143

 FAGUNDES, Ricardo Antonio Menezes Cabral. O sistema prisional brasileiro frente à omissão estatal e 

ao estado de coisas inconstitucional: uma análise do controle jurisdicional de políticas públicas. Natal: 

Caravela Selo Editorial, 2016, p. 213. 
144

 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de coisas inconstitucional. Salvador: JusPodivm, 2016, 

p.166-168. 
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retenção da jurisdição da Corte Colombiana para monitorar a implementação das suas ordens, 

o que foi viabilizado por meio da remessa periódica de informações, além de realização de 

audiências públicas entre diversos membros de organizações da sociedade civil e servidores 

do Estado. Tais medidas propiciaram, portanto, maior eficácia à decisão, além de ter 

reforçado a legitimidade constitucional da atuação positiva da prestação jurisdicional e ter 

promovido mais transparência aos dados coletados por meio do contínuo diálogo entre a 

Corte, os indivíduos beneficiádos com a sentença, as instituições demandadas e a sociedade 

civil colombiana. 

 

 

4.2 ATIVISMO JUDICIAL ESTRUTURAL: ENTRE A TUTELA DEFICIENTE DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E AS OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS 

 

A atuação do Estado no campo da viabilização social dos direitos fundamentais deve 

guardar correspondência com o grau de importância valorativa que determinado direito possui 

em seu espectro realizável. Oportuno registrar que, por óbvio, cada indivíduo traz consigo 

parâmetros internos sobre o valor de cada direito para si. 

A liberdade ou o direito a um cumprimento de pena digno apresentam, notadamente, 

ponderações valorativas diferentes entre aquele que exerce livremente seu direito de ir e vir 

em detrimento daquele que se encontra recolhido ao cárcere. Não se trata desse tipo de 

valorização subjetiva, portanto. 

A mencionada correspondência, sob o prisma da análise da atuação satisfatória ou 

insuficiente do poder público na garantia de direitos fundamentais, associa-se com a carga 

axiológica trazida pela própria Constituição. Assim, o direito à liberdade, em razão de seu 

especial revestimento constitucional, possui um peso valorativo preponderante a ser 

observado pelo Estado no ato de sua concretização social. 

Nesse raciocínio, distante de pensamentos utópicos, as prestações positivas do Estado 

devem ser vistas com seriedade e, acima de tudo, razoabilidade perante questões 

orçamentárias, logísticas e estruturais em harmonia com os anseios sociais – sem que esses 

fatores sejam, contudo, uma válvula de escape por onde o poder público poderia, 

supostamente, afastar-se de seus deveres constitucionais. 

Desse modo, o cerne científico em tela volta-se para a percepção de que, na visão do 

sistema constitucional contemporâneo, não é mais necessário que o ente público mostre-se 

completamente inerte para que, somente dessa forma, seja possível caracterizar uma omissão 
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inconstitucional. Inclusive, o próprio conceito usual de omissão tradicional merece ser 

modificado. 

 

4.2.1 Conceito tradicional de “omissão inconstitucional” no Brasil 

 

Em fuga à observância tradicional da omissão do Estado, defende-se que a tutela 

insuficiente dos direitos fundamentais já seria capaz de configurar a efetiva atuação deficitária 

do poder público e, portanto, uma omissão inconstitucional em tal perspectiva. Nessa novel 

ideologia, também não se faz interessante que a deficiência estatal na prestação de políticas 

públicas seja observada sob o prisma de um único órgão público, mas por meio de falhas 

estruturais em toda a engrenagem sistêmica da máquina pública. 

A complexidade social aliada à força normativa dos direitos fundamentais suscita a 

adoção de posturas mais enérgicas do poder público, cuja jurisprudência mais recente sinaliza, 

inclusive, para a realização de contornos gerenciais sob demandas atinentes à 

indisponibilidade financeira (as quais figuravam, anteriormente, como efetivos obstáculos 

trazidos pelo Estado no âmbito de sucessivas falhas na concretização de direitos 

fundamentais). 

Em outras palavras, pertinente esclarecer que este estudo não se destina a reduzir a 

importância dos argumentos restritivos do Estado sobre a sua disponibilidade orçamentária 

para a execução de direitos fundamentais. Busca, em verdade, que tais argumentos não sejam 

vistos de maneira estanque. Tanto porque visões restritivas acabam por esvaziar a força vital 

da própria Constituição, quanto em respeito ao sistema constitucional aberto que necessita 

moldar-se continuamente. 

Com base nas informações até aqui trazidas, pode-se sedimentar o entendimento de 

que, além dos disciplinamentos constitucionais de eficácia normativa imediata (art. 5º, § 1º, 

CF/88), a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, a reconhecida Lei de Execuções Penais (LEP) 

– apesar de ser anterior à Constituição de 1988 – também possui um nítido revestimento 

humanístico sobre o cumprimento das penas privativas de liberdade
145

. 

                                                 
145

 Destaque-se que, além do efetivo cumprimento das disposições de sentença ou decisão criminal, a execução 

penal (compreendida, aqui, como atividade macrossistêmica de responsabilidade pública acerca das pessoas 

condenadas por meio de sentença penal condenatória) possui o expresso objetivo de “proporcionar condições 

para a harmônica integração social do condenado e do internado” (art. 1º, LEP), bem como de assegurar todos 

os “direitos não atingidos pela sentença ou pela lei” e de evitar “qualquer distinção de natureza racial, social, 

religiosa ou política” (art. 3º, caput e parágrafo único, LEP). (BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. 

Institui a Lei de Execução Penal. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210compilado.htm>. Acesso em: 20 abr. 2018.) 
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Entretanto, não basta a existência de um conjunto de normas jurídicas que assegurem 

direitos e garantias fundamentais no ambiente carcerário para que, per si, a complexa 

estrutura fática funcione adequadamente. Não é suficiente, portanto, que essas normas estejam 

expressamente previstas na Constituição (diploma jurídico de mais alto relevo no 

ordenamento pátrio) ou que possuam aplicabilidade imediata. Nada parece ser 

suficientemente válido ou imperativo na ótica da realidade social. 

Em outras palavras, pode-se dizer que o Estado mantém-se deficiente na tutela de 

direitos tão essenciais ao ser humano e que, além disso, a causa de tal problema não é o 

positivismo jurídico estrito. Trata-se de algo mais enraizado na realidade brasileira. Por isso, a 

revisão dos ditames legais que reconhecem a omissão inconstitucional no Brasil é medida que 

se impõe. 

Nesse sentido, Carlos Alexandre De Azevedo Campos
146

 enfatiza que a falta de 

concretização constitucional de direitos fundamentais não é oriunda de deficiências jurídicas, 

mas decorre de um “quadro permanente de falhas estruturais” – o qual pode ser traduzido, em 

síntese, na falta de interesse político na questão carcerária, sedimentada na falta de 

visualização desse tema como política prioritária de segurança pública – e, quando esse 

contexto se agrava, tornando-se “extremo”, há o Estado de Coisas Inconstitucional (ECI). 

O ponto de partida de uma análise mais aprofundada sobre o tema é fazer com que a 

Corte Constitucional identifique, objetivamente, a omissão inconstitucional, a qual se traduz 

numa “situação especial e sistêmica de inércia estatal” oriunda da “falta ou insuficiência de 

políticas públicas voltadas a concretizar esses direitos [fundamentais e sociais]”
147

.  

Inclusive, o referido autor apresenta relevantes apontamentos críticos à doutrina 

tradicional ante o entendimento de que os juristas mais ortodoxos incorrem em “dois 

reducionismos ao tratar das omissões inconstitucionais”, precisamente, por vincularem a 

omissão normativa inconstitucional, estritamente, ao descumprimento de ordens 

constitucionais expressas de legislar ou de regulamentar (desconsiderando a efetividade dos 

direitos fundamentais diante de circunstâncias fáticas) e por se dedicarem às omissões 

legislativa ou administrativa, excluindo, em contrapartida, a existência de omissões conjuntas 

(legislativas e administrativas)
148

. 
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FAGUNDES, Ricardo Antonio Menezes Cabral. O sistema prisional brasileiro frente à omissão estatal e 

ao estado de coisas inconstitucional: uma análise do controle jurisdicional de políticas públicas. Natal: 

Caravela Selo Editorial, 2016, p. 58. 
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 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de coisas inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 

16-17. 
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 Idem. 
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Há, portanto, um direcionamento usual para que as omissões inconstitucionais 

somente sejam analisadas sob o prisma das normas de eficácia limitada, notadamente, normas 

constitucionais que necessitem de uma atuação complementar de outros Poderes (Legislativo 

“ou” Executivo) para que consigam ter efetividade, nos moldes do art. 5º, LXXI c/c art. 103, 

§2º, ambos da Constituição Federal de 1988. 

Entretanto, o raciocínio consubstanciado na alternância dual entre a responsabilidade 

regulamentadora do Legislativo “ou” do Executivo desintegra-se da visão macrossistêmica 

constitucional, cuja interação entre os órgãos públicos deve ter fluidez dialógica e, portanto, 

aproximar-se da partícula aditiva “e” – perfazendo, com isso, um contexto de 

responsabilidade conjunta entre os Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e demais 

instituições públicas e privadas capazes de colaborar na concretização constitucional. 

A insistência gramatical da doutrina tradicional no reconhecimento de omissões 

inconstitucionais culmina naquilo que o citado autor
149

 denomina “esquema adversarial” 

(estilo “tudo ou nada”), a qual favorece “unilateralismos institucionais” (noção de 

responsabilização que oscila entre Legislativo ou Executivo) e macula o estabelecimento de 

fluxos dialógicos contínuos entre as instituições. 

Além disso, no campo dos instrumentos processuais tradicionais relacionados à 

reivindicação normativa da omissão inconstitucional, o mandado de injunção – o qual pode 

ser manejado em situações concretas em que o titular de um direito fundamental percebe a 

existência de uma pendência normativa para seu pleno exercício – apresenta a expressão 

“falta de norma regulamentadora” que “torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais” (vide redação do art. 5º, inciso LXXI da CF/88). Previsão normativa que 

salienta o caráter formal-limitador do exercício de direitos fundamentais ante a falta de 

“norma regulamentadora” para tanto. 

Por sua vez, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO), embora seja 

incindível perante situações abstratas, também demanda, em semelhante raciocínio explanado 

no mandado de injunção, a referida pendência normativa – ou, ainda, executória – na 

efetivação de direitos fundamentais diante das expressões “dever constitucional de legislar” 

ou “adoção de providência de índole administrativa”, conforme art. 12-B, inciso I da Lei nº 

12.063, de 27 de outubro de 2009. 
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 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de coisas inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 
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Desse modo, além da aparente vinculação da omissão inconstitucional às normas de 

eficácia limitada – as quais, notadamente, precisam de complementos normativos para 

realizar seus pressupostos (pendência normativa) – pode-se dizer que o texto constitucional 

pecou ao definir a mera ciência do Poder competente (Legislativo ou Executivo) para a 

“adoção das providências necessárias”, consoante redação do art. 103, §2º, CF/88. Tratando-

se de “órgão administrativo”, o mencionado dispositivo constitucional prevê o prazo de 30 

(trinta) dias. 

Em que pese o reconhecimento da mora legislativa ou a previsão constitucional do 

mencionado prazo naquela última hipótese, tem-se que, em termos práticos, o STF, ao 

reconhecer a omissão (via mandado de injunção ou ADO), não pode substituir-se ao próprio 

Poder ora cientificado para saná-la, “seja sob o fundamento da violação ao princípio da 

separação dos poderes ou da proibição de o Tribunal atuar como legislador positivo”
150

. 

Sobre o tema, Carlos Alexandre De Azevedo Campos
151

 esclarece que a decisão do 

Supremo possui uma dupla função, precisamente, “declaratória” da omissão inconstitucional 

em si e “mandamental” quanto à ciência do Poder competente para a adoção das 

“providências necessárias” do art. 103, §2º, CF/88
152

. Desse modo, nos casos de 

reconhecimento de omissão inconstitucional, o STF limita-se a “declarar a mora e dar ciência 

ao legislador para, e apenas este, suprir a omissão inconstitucional”. 

Se, porventura, o Poder responsável por sanar a omissão deixe de fazê-lo, não haverá, 

normativamente, qualquer repercussão jurídica em seu desfavor. Isso porque não há, no 

ordenamento jurídico pátrio, qualquer norma que imponha sanções cíveis, administrativas ou 

penais contra o Poder competente que, depois de cientificado de sua mora pelo Supremo, 

deixa de adotar as medidas necessárias para tanto. 

Na perspectiva residual desse cenário de aparente esvaziamento estrutural percebido 

após o reconhecimento da omissão inconstitucional pelo Supremo cumulado com a 

persistente inércia do Congresso Nacional, interessante destacar que há entendimento 

doutrinário
153

 no sentido de defender a existência de uma “eficácia moral constrangedora” do 

pronunciamento do STF perante o poder omisso, salientando, com isso, “o poder de persuasão 

da Corte na medida em que a decisão pode estimular os agentes políticos e públicos a cumprir 

seus deveres de normatizar”. 
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Entretanto, acreditar no caráter moralmente persuasivo da decisão do STF que 

reconhece a omissão inconstitucional não é per si uma garantia de que tal omissão será 

corrigida. Assim, diante da baixa efetividade dos tais comunicados e após transcorridos mais 

de dez anos de inércia do Congresso Nacional a partir das decisões proferidas, por exemplo, 

em sede dos Mandados de Injunção nº 670, 708 e 712 (referentes ao direito de greve dos 

servidores públicos), a Corte – fundada no “excesso de tempo” e na “atuação corretiva do 

Tribunal” – agiu de forma mais ativa e determinou a aplicação analógica da Lei nº 7.783/89 

(atinente ao direito de greve do setor privado) aos servidores públicos civis
154

. 

Em que pese o avanço jurisprudencial percebido com a atuação mais incisiva do 

Supremo em 25 de outubro de 2007, o Supremo Tribunal Federal ainda adota 

posicionamentos ortodoxos no que se refere ao reconhecimento da omissão inconstitucional 

para normas de eficácia plena (autoaplicáveis). Segundo Carlos Alexandre De Azevedo 

Campos
155

, os ministros possuem uma visão reducionista no sentido “semântico estrutural” a 

respeito da omissão inconstitucional ao somente reconhecê-la para normas constitucionais de 

eficácia limitada – as quais seriam marcadas por uma “incompletude estrutural” – e, portanto, 

necessitariam de uma “atuação normativa integrativa, obrigatória e indispensável”. 

Inclusive, em pesquisa ao site do Supremo Tribunal Federal, foi possível constatar a 

existência de um campo destinado à “omissão inconstitucional” na aba de “jurisprudência”, a 

qual conta com um rol de demandas formuladas junto ao referido Tribunal quanto ao dever de 

legislar. Diante disso, ainda em reforço ao aspecto estritamente formal percebido no Supremo, 

pertinente destacar que a mencionada página virtual faz menção às “Decisões em que se 

declarou a mora do Poder Legislativo e cuja matéria ainda se encontra pendentes de 

disciplina”
156

. 

Essa mentalidade (declaração da mora e pendência de disciplinamentos normativos) 

suscita o seguinte questionamento: como ocorre a configuração de uma omissão 

inconstitucional a partir de normas que não precisam de regulamentação (são, 

normativamente, autoaplicáveis), mas que apresentam deficiências para sua concretização na 

realidade fática? 
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4.2.2 A tutela deficiente de direitos fundamentais e o ativismo judicial estrutural 

 

O grau de relevância axiológica dos direitos fundamentais e a necessidade de 

incidência material destes na sociedade são, por óbvio, incompatíveis com um sistema 

jurídico que somente caracteriza a omissão inconstitucional a partir da pendência normativa-

regulamentar de determinado órgão público ou, ainda, que reconhece um Estado omisso 

apenas com o aperfeiçoamento de sua completa abstenção. 

Com vistas a reformular esses preceitos tradicionais e, em seguida, romper com a 

arcaica necessidade de completa abstenção estatal para que seja configurada uma omissão 

inconstitucional, a atualização do conceito de omissão inconstitucional e a respectiva 

compreensão quanto à atuação estatal positiva parcial (conduta comissiva, porém, 

insuficiente) revelam-se primordiais na sedimentação deste estudo. 

A ideia da vedação à proteção deficiente – a qual os professores Dimitri Dimoulis e 

Leonardo Martins
157

 preferem a expressão “proibição de insuficiência” (Untermassverbot)– 

advém da jurisprudência alemã (cuja preocupação jurídica inicial é atribuída originalmente à 

Claus Wilhelm Canaris) e caminha ao lado da proibição ao excesso na atuação estatal 

(Ubermassverbot). 

Em reforço ao tema, José Joaquim Gomes Canotilho
158

 inclina-se para a utilização de 

nomenclatura “defeito de proteção” para referir-se à tutela deficiente de direitos fundamentais 

e, neste espectro, assevera que o Estado deve “adoptar medidas suficientes, de natureza 

normativa ou de natureza material, conducente a uma proteção adequada e eficaz dos direitos 

fundamentais”. 

De acordo com Carlos Alexandre De Azevedo Campos
159

, a ofensa estatal à 

Constituição pode ser percebida não somente na prática de excessos – ou seja, na intervenção 

de “maneira exagerada ou indevida nas relações sociais” – mas quando o Estado demonstra 

abstenção no resguardo de direitos fundamentais ou, ainda, quando, mesmo adotando uma 

postura positiva, atua com intensidade aquém daquela esperada. 

A omissão inconstitucional pode ser classificada como total ou parcial. Na primeira 

modalidade, há a “absoluta ausência de lei e de políticas públicas”, já na segunda, verifica-se 
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que a lei ou a política são imperfeitas. Dessa forma, a atuação do poder público não consiste 

apenas em editar atos normativos, mas também criar “meios e condições” que viabilizem a 

efetividade dos direitos fundamentais, ressaltando, com isso, a validade material deles
160

. 

Ainda no raciocínio da ramificação da omissão inconstitucional e com ênfase em sua 

modalidade parcial (tutela deficiente de direitos fundamentais), Jorge Reis Novais
161

 ressalta a 

necessidade de condutas não-interventivas do poder público (notadamente, no campo da 

abstenção de práticas estatais invasivas contra os direitos e garantias individuais), bem como a 

atuação positiva empenhada em viabilizar o efetivo exercício dos direitos constitucionais, 

como medida de estruturação do próprio ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, interessante pontuar, em apertada síntese, três fatores que consistem 

verdadeiros entraves à assimilação da omissão inconstitucional para além de seu sentido 

formal-normativo: a) a vinculação da omissão inconstitucional apenas às normas 

constitucionais de eficácia limitada (art. 5º, LXXI c/c art. 103, §2º, ambos da Constituição 

Federal de 1988 e art. 12-B, I, da Lei nº 12.063/2009); b) o raciocínio pautado na alternância 

dual quanto à responsabilização de Poderes (“ou” Legislativo “ou” Executivo); c) a 

configuração da omissão somente diante da completa abstenção estatal. 

Dessa forma, ciente de que o excesso de formalismo da construção jurídica nacional 

sobre a omissão inconstitucional gera impactos diretos na efetividade constitucional dos 

direitos fundamentais e considerando que as questões fático-jurídicas relacionadas aos itens 

“a” e “b” já foram devidamente explanadas nas linhas anteriores, o presente estudo avança 

com ênfase na análise do item “c”, o qual visa provocar reflexões críticas sobre a ausência de 

atuação positiva do Estado e a caracterização da omissão inconstitucional em si. 

Ademais, Carlos Alexandre De Azevedo Campos
162

 defende que a doutrina 

tradicional, ao apegar-se às “estruturas textuais”, apresenta uma visão “estreita, insuficiente e 

irreal sobre o tema”, pois acaba por ignorar que “[...] a efetividade dos direitos fundamentais 

depende mais das circunstâncias fáticas”. A compreensão e o respectivo uso da proibição de 

insuficiência relacionam-se com o princípio da proporcionalidade, especialmente, sob o 

prisma da análise valorativa da atuação do Estado na defesa dos direitos fundamentais – a 

qual ainda é incipiente na jurisprudência brasileira. 
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Dessa forma, embora a tutela deficiente de direitos fundamentais seja uma espécie de 

omissão inconstitucional, subsiste a necessidade de analisar a linha tênue entre a “omissão 

normativa lícita e a ação normativa deficiente
163

. No intuito de estabelecer parâmetros 

científicos entre a inação e a atuação deficiente do Estado, Carlos Alexandre De Azevedo 

Campos pontua, de forma didática, alguns filtros jurídicos consistentes nos subprincípios da 

adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. 

O primeiro deles (subprincípio da adequação) relaciona-se com a aferição da atuação 

estatal sob o prisma da contribuição para a “promoção de algum objetivo legítimo”. O 

segundo (subprincípio da necessidade) vincula-se à análise do meio escolhido pelo Estado 

para nortear sua atuação, precisamente, ponderando se haveria outra forma de intervenção 

estatal que fosse “menos prejudicial ao direito fundamental” e que viesse a favorecer “em 

igual intensidade, o citado objetivo”. Por último, o subprincípio da proporcionalidade em 

sentido estrito sugere uma vertente compensatória entre a atuação do Estado e a “deficiência 

ou promoção do direito em discussão”
164

. 

Em outras palavras, a omissão lícita pode ser entendida como aquela em que o Estado 

intervém no espectro de proteção de determinado direito fundamental, contudo, o faz sem 

desconsiderar os subprincípios da proporcionalidade acima conceituados. Dessa forma, 

quando a intervenção estatal no direito fundamental mostrar-se incompatível com os critérios 

de necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, há um comportamento 

estatal inferior ao que é preciso para assegurar a efetividade fática do referido direito. 

A mencionada linha tênue (entre a “omissão normativa lícita e a ação normativa 

deficiente”) também está relacionada com a intensidade da intervenção estatal nos direitos 

fundamentais, precisamente, no que diz respeito à definição específica de um limite mínimo 

“abaixo do qual a ação ou a omissão do Estado não configura intervenção na área de proteção 

do direito fundamental, mas mero estorvo (Beeintrachtigung)”
165

. 

De acordo com Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins
166

, para que o poder público 

interfira na área de proteção de um direito fundamental, faz-se indispensável a presença de 

uma espécie de filtro jurídico (“ônus argumentativo”) capaz de ensejar numa “justificação 

constitucional”. Desse modo, no intuito de tracejar a linha limítrofe entre o mero estorvo 
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(Beeintrachtigung) e a proteção insuficiente propriamente dita (Untermassverbot), os 

referidos autores citam, em caráter exemplificativo, a limitação estatal à velocidade dos 

veículos automotores nas estradas, a qual, diante do objetivo do Estado “proteger a vida, a 

integridade e o patrimônio no trânsito” produz um pequeno dissabor quanto à “liberdade geral 

de ação e à liberdade de ir e vir do titular”. 

Assim, quando a intervenção do Estado na área de proteção do direito fundamental do 

indivíduo seja capaz de ensejar uma ofensa à sua dignidade humana, haveria a caracterização 

da proteção deficiente e, por consequência, a omissão inconstitucional em sua modalidade 

parcial
167

. Além da ofensa à dignidade humana, Canotilho
168

 posiciona-se no sentido de que, 

para que seja verificada a “insuficiência de juridicidade estatal”, merece ser aferida a 

“natureza das posições jurídicas ameaçadas” e a “intensidade do perigo de lesão de direitos 

fundamentais”. 

No raciocínio suscitado a partir do exemplo retro e demais informações supracitadas, 

verifica-se que limitação do poder público perante o direito constitucional de ir e vir em prol 

de uma melhor fluidez e segurança no trânsito, consiste, em tal contexto, mero estorvo ao 

cidadão, vez que a restrição quantitativa à velocidade dos veículos automotores nas rodovias 

(embora seja uma nítida interferência do Estado numa conduta intrínseca à vida privada: 

condução do próprio automóvel) não enseja, em verdade, numa intensa ofensa à dignidade 

humana daquele que vê-se obrigado a reduzir a velocidade. 

Por outro lado, quando o Estado, sob o argumento de cuidar da segurança pública da 

população desencarcerada, deixa de tutelar os direitos fundamentais dos reclusos, atua de 

forma pontual e reativa em situações de crise no sistema penitenciário, não fomenta a 

estruturação técnica (cursos de formação, treinamentos etc) ou material (coletes à prova de 

balas, armamentos adequados, viaturas etc) dos agentes penitenciários e das polícias civil e 

militar cria-se, por meio da aglutinação desses e outros fatores, um cenário de omissões 

inconstitucionais parciais, consubstanciado na proteção deficiente de todo o sistema 

penitenciário e, via reflexa, da própria segurança pública. 

Ademais, diante da predominância de critérios formais sobre o dever de proteção 

estatal, a essência material dos direitos fundamentais resta pouco internalizada no âmago do 

constitucionalismo contemporâneo e acarreta a assimilação tímida do princípio da proteção 
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insuficiente e a perpetuação de um ciclo de omissões inconstitucionais que seguem 

retroalimentando o Estado de Coisas Inconstitucional. 

Em decorrência dessa proteção deficiente de direitos fundamentais, o ativismo judicial 

estrutural ganha força na perspectiva de promover respostas jurisdicionais construtivas e 

dialógicas diante de demandas coletivas complexas. 

Em complemento à ideia do ativismo judicial como resultado da complexidade social 

e a consequente incompatibilidade deste cenário com as respostas jurídicas do Estado 

moderno, Canotilho
169

pontua o fenômeno da “justicialização da Constituição” e a “conversão 

de problemas político-constitucionais em problemas de aplicação judicial da constituição” 

como características do sistema americano (nascedouro do ativismo judicial). 

No intuito de apresentar um breve resgate histórico para contextualizar a intervenção 

jurisdicional na concretização de direitos fundamentais, Anderson Vichinkeski Teixeira
170

 

aborda a origem norte-americana do ativismo judicial. Inicialmente, na perspectiva da revisão 

judicial sobre o controle de constitucionalidade (judicial review), o julgamento Lochner v. 

New York no ano de 1905 (processo nº 198 US 45) teria sido o marco temporal inicial quanto 

ao uso desse mecanismo. Contudo, de acordo com o mencionado autor, a específica expressão 

“ativismo judicial” (judicial activism) somente foi utilizada (e, em seguida, popularizada) em 

1947, por meio da publicação de uma matéria do historiador Arthur Schlesinger Junior na 

revista Fortune intitulada The Supreme Court: 1947. 

Posteriormente, o New Deal, entre os anos 1933 e 1937, e o Civil Rights Act, de 1964, 

marcaram a necessidade de prestações positivas por parte do Estado na tutela de diversas 

questões envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade social (cite-se, por exemplo, as 

demandas relacionadas à discriminação racial e ao acesso à saúde pública)
171

. 

Ademais, no ordenamento jurídico brasileiro, o ativismo judicial somente foi 

positivado com a Constituição de 1988, ante a expressa prerrogativa do Supremo Tribunal 

Federal (STF) como guardião do referido diploma constitucional, conforme será melhor 

detalhado no subtópico seguinte. 
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Há ainda entendimento doutrinário no sentido que tal modalidade decisória é “medida 

excepcional e última para assegurar a efetividade da Constituição”
172

 e, para tanto, apresenta 

“cinco premissas normativas” compatíveis com essa definição técnica, quais sejam, em 

síntese: a) a “postura expansiva de poder político-normativo de juízes”, b) o distanciamento 

da compreensão bifurcada quanto à sua legitimidade (“o ativismo judicial não é 

aprioristicamente legítimo ou ilegítimo”)
173

; c) o “caráter dinâmico e contextual da 

identificação e de validade do ativismo judicial”, d) a pluralidade de circunstâncias fáticas que 

se mostram variáveis a depender do caso concreto; e e) a “estrutura adjudicatória 

multidimensional” que o ativismo está inserido
174

. 

Percebe-se, com amparo nas considerações até aqui trazidas, que há uma aparente 

alternância entre o referido “sentido pejorativo” e o sentido positivo de tal expressão, 

precisamente, quando, nesta última acepção (sentido positivo), o juiz “ativista” é visto como a 

própria personificação do “juiz Hércules do qual fala Dworkin”
175

. 

Nesse sentido, Anderson Vichinkeski Teixeira pontua quatro hipóteses de ativismo 

judicial negativo, precisamente, quando a atuação judicial apresenta as seguintes 

características: a) direciona-se a “invalidar ou afastar a aplicabilidade de atos oriundos de 

outros Poderes” nos casos incompatíveis com o instituto do judicial review; b) afasta-se da 

aplicação de precedentes (o que é um elemento reprovável nos sistemas common law, pois 

acarreta instabilidade institucional); ou c) contém atuação legislativa além das competências 

jurisdicionais (culmina na “produção de insegurança jurídica”); d) promove a realização de 

“julgamentos predeterminados a fins específicos” (“a predeterminação remete ao 

decisionismo político”)
176

. 

A essência do Supremo Tribunal Federal deve ser, portanto, a defesa dos direitos 

fundamentais, cuja atuação jurisdicional possui o revestimento constitucional para ecoar 

como “última voz” a favor da Constituição, especialmente, quando os demais Poderes 

(Legislativo e Executivo) apresentem falhas sistêmicas em seu funcionamento fático. 
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As mencionadas falhas – além de serem fundamentadas, em alguns casos, no 

gerenciamento deficitário das demandas sociais por parte dos gestores públicos – também se 

sustentam em um “cenário político-institucional de elevada burocratização, de progressiva 

judicialização das relações sociais e de crescente distanciamento da relação entre Estado e 

indivíduo”
177

. Assim, o ativismo judicial estrutural demonstra excepcional relevância na 

resolução integrada de demandas coletivas, cujo ajuizamento individual congestionaria (ainda 

mais) a máquina estatal e não proporcionaria a transversalidade que necessita ser aprimorada 

com base no direito constitucional contemporâneo. 

Nessa perspectiva, no intuito de aglutinar a apreciação judicial em demandas dessa 

natureza (questões coletivas com viés estrutural), pertinente pontuar, preliminarmente, o 

entendimento da Corte Constitucional da Colômbia no julgamento do processo nº T-153 de 

1998 por tratar-se, consoante considerações anteriores, do efetivo nascedouro do ECI no 

âmbito do sistema penitenciário. 

Em apreciação ao processo nº T-153 de 1998, a mencionada Corte estrangeira 

consignou, expressamente, que a função do juiz constitucional é assumir a voz das minorias 

com baixa representatividade social, consubstanciadas em grupos que dificilmente têm acesso 

aos organismos políticos (conceituação a qual, notadamente, se insere o sistema carcerário)
178

. 

Em outras palavras, pode-se dizer que o critério quantitativo (expressiva quantidade de 

reclusos) não conduz à dedução lógica de representação político-social quanto à reivindicação 

de direitos fundamentais e demais condições específicas do sistema estatal destinado à 

privação de liberdade. 

Dessa forma, em atenção à reduzida representatividade dos detentos, a Corte 

Constitucional deve agir ativamente por meio do reconhecimento do ECI como forma de 

integrar “distintas ramas y órganos del poder, con miras a poner solución al estado de 

cosas”, promovendo, nessa ótica transversal e mais colaborativa entre os Poderes da União, 
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iniciativas institucionais empenhadas na superação da completa falência do sistema 

penitenciário. 

Outro ponto enfatizado pela Corte Constitucional colombiana, para firmar o ECI como 

medida legítima do ativismo judicial estrutural, foi a indiferença da sociedade e do Estado 

perante o sucateamento do sistema carcerário (“la sociedad y el Estado se han cruzado de 

brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las 

cárceles”)
179

. Assim, a atuação enérgica e integradora da Corte Constitucional se revela como 

medida indispensável em virtude do anterior desprezo de toda a engrenagem Executiva e 

Legislativa, somado à falta de visualização constitucional da questão por parte da sociedade, 

até culminar na judicialização da mencionada demanda no mais alto órgão jurisdicional do 

país. 

Além disso, também foi salientada a existência de uma “relação de especial sujeição” 

(relación de especial sujeción) entre os internos e o Estado, de modo que, enquanto há a 

supressão do direito individual à liberdade dos reclusos por meio do exercício do poder 

punitivo estatal, surge, em contrapartida, o dever do Estado resguardar a vida e a integridade 

física daqueles que cumprem pena no interior das unidades prisionais. Importante destacar 

que a Corte colombiana faz menção à “vida digna” e “possibilidades de ressocialização”, 

demonstrando, com isso, que o Estado tem um conjunto de deveres especiais (deberes 

especiales) para garantir não apenas a existência física dos detentos (vida em sentido formal), 

mas uma vida digna e com meios materiais realizáveis para sua devida reinserção social após 

o cumprimento de pena
180

. 

                                                 
179

 Extrato da sentencia nº T-153 de 1998. “54. 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, los demandados en los 

procesos bajo estudio. 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.” (COLÔMBIA. 

Corte Constitucional Colombiana. Sentença T-153/198. Manuel José Duque Arcila. Ministerio de Justicia y del 

Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. Relator: Juiz Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Establecimento Carcelario: Condiciones de hacinamiento. Santa Fé de Bogotá, 28 abr. 1998. Disponível em: 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-153-98.htm>. Acesso em: 20 abr. 2018, p. 92.) 
180

 Extrato da sentencia nº T-153 de 1998.“57. En el Estado social de derecho le está permitido al Estado 

suspenderle a algunos ciudadanos, en condiciones muy especiales, su derecho a la libertad. Pero esto implica, 

como contrapartida, que el Estado debe garantizarle a los reclusos las condiciones para una vida digna. Como 

ya se ha expresado, los internos se encuentran en una relación de especial sujeción frente al Estado. Eso 

significa que los penados deben aceptar la suspensión y restricción de algunos de sus derechos fundamentales. 
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O ativismo judicial estrutural sedimenta-se, portanto, sob o pilar dialógico de maneira 

criativa e pautada em uma combinação da racionalidade jurídica com a Política, de modo que 

seja possível o distanciamento de decisões judiciais com teor ortodoxo e a respectiva 

aproximação da transversal com uma nova concepção de jurisdição na edificação de políticas 

públicas. 

 

4.2.3 O papel do Supremo Tribunal Federal (STF) na perspectiva do ativismo estrutural 

no Brasil 

 

O resguardo da Constituição é uma das funções intrínsecas ao Supremo Tribunal 

Federal (STF), na condição de Corte Constitucional brasileira (art. 102, caput, CF/88). Em 

que pese essa relevante competência constitucional, na específica realidade brasileira, 

subsistem críticas à atuação positiva do STF na apreciação de demandas referentes à 

judicialização de políticas públicas em detrimento do princípio da separação dos poderes, 

além de resistências ideológicas populares (leia-se: com teor jurídico reduzido), as quais 

instigam a visualização do ativismo judicial como um instituto alienígena ou subjetivo, algo 

“da cabeça dos juízes”. 

Esse conjunto de percepções negativas perpetua, socialmente, a equivocada ideologia 

do ativismo judicial como algo errado ou vago, seja pela sua alegada subjetividade ante o 

suposto exercício de uma atividade jurisdicional criativa e desprovida de densidade jurídica, 

seja por seu aparente caráter invasivo no gerenciamento de outros órgãos públicos por meio 

de sua jurisdição positiva. 

Nesse sentido, Anderson Vichinkeski Teixeira
181

 propõe a transposição da separação 

dos Poderes para a verdadeira análise dos limites da relação umbilical entre Direito e Política 

e, nessa perspectiva, conceitua o ativismo judicial como sendo “um dos sintomas mais 

flagrantes” de que o nível de complexidade das sociedades atuais não comporta mais “as 

prestações de serviços públicos e tutela de direitos individuais ainda nos moldes do Estado 

moderno”. O referido autor registra que o Estado moderno encontra-se engessado pelas 

                                                                                                                                                         
Pero al mismo tiempo supone que el Estado adquiere deberes especiales para con los internos, con miras a 

garantizarles el desarrollo de una vida digna y posibilidades para su resocialización.” (COLÔMBIA. Corte 

Constitucional Colombiana. Sentença T-153/198. Manuel José Duque Arcila. Ministerio de Justicia y del 

Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. Relator: Juiz Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Establecimento Carcelario: Condiciones de hacinamiento. Santa Fé de Bogotá, 28 abr. 1998. Disponível em: 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-153-98.htm>. Acesso em: 20 abr. 2018, p. 93.) 
181

 TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Ativismo judicial: nos limites entre racionalidade jurídica e decisão 

política. Revista Direito GV, São Paulo. jan.-jun., 2012, p. 42. 
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“demandas que crescem em um ritmo frenético no seio da sua própria população”, enquanto 

que a Política está maculada pela: “[...] burocracia – e progressiva burocratização – do 

Estado”. 

Ademais, considerando que, dentre outros fatores, a ditadura foi perpetrada no Brasil 

até o ano de 1985, verifica-se que, em tese, não houve o processo de internalização social 

quanto à reconstrução democrática e a devida compreensão do STF como legítima Corte 

Constitucional, cuja prestação jurisdicional deve ser positiva na preservação de direitos e 

garantias fundamentais. 

Na ótica da racionalidade jurídica com respaldo na própria fundamentação substancial 

dos princípios, o ativismo judicial positivo é aquele destinado a “assegurar direitos 

fundamentais ou garantir a supremacia da Constituição”, enquanto que, no sentido negativo, o 

referido fenômeno seria a preponderância de um “padrão de racionalidade eminentemente 

político”
182

. 

Nessa ótica, “observando a realidade decisória dos últimos vinte anos do Supremo 

Tribunal Federal”, Carlos Alexandre De Azevedo Campos identificou cinco dimensões de 

ativismo judicial, quais sejam: dimensão metodológica, dimensão processual, dimensão 

estrutural ou horizontal, dimensão de direitos e dimensão antidialógica (sendo esta a “única 

aprioristicamente ilegítima”). De acordo com o referido autor, à exceção da dimensão 

antidialógica (consubstanciada na autoafirmação do Supremo como último intérprete da 

Constituição
183

), o Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) possui capacidade para se 

encaixar em todas as outras dimensões ora pontuadas (metodológica, processual, estrutural e 

de direitos)
184

. 

Sob o prisma metodológico, a declaração do ECI fundamenta-se no seu próprio caráter 

inédito-criativo, vez que não há previsão legal expressa na Constituição ou em normas 

infraconstitucionais
185

, o que demanda, com isso, uma atuação judicial inovadora e 
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 TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Ativismo judicial: nos limites entre racionalidade jurídica e decisão 

política. Revista Direito GV, São Paulo. jan.-jun., 2012, p. 46. 
183

 Afirmação a qual, inclusive, apresenta-se em dissonância com a ideia defendida por PETER HARBELE 

quanto à compreensão da interpretação constitucional por meio da sociedade aberta, baseada no raciocínio de 

que todos os cidadãos são efetivos intérpretes constitucionais, ainda que, notadamente, não possuam jurisdição 

constitucional (HÄBERLE, Peter. Pluralismo Y Constituicion. Madrid: Tecnos, 2013). 
184

 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de coisas inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 

222-223. 
185

 Oportuno registrar que o Projeto de Lei (PL) nº 736/2015 objetiva promover alterações nas “Leis nº 9.882, de 

3 de dezembro de 1999, e 13.105, de 16 de março de 2015, para estabelecer termos e limites ao exercício do 

controle concentrado e difuso de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, dispor sobre o estado de 

coisas inconstitucional e o compromisso significativo” (CAMPOS, 2016, p. 296). O referido PL é de iniciativa 

do Senador Antônio Carlos Valadares (PSB/SE), cuja proposta foi publicada no Diário do Senado Federal em 12 
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interpretativa na defesa dos direitos fundamentais. Na dimensão processual, o reconhecimento 

do ECI vai além das partes envolvidas na relação ajuizada perante a Corte Constitucional e, 

no sentido estrutural, evidencia o caráter dialógico entre as instituições públicas como forma 

de sedimentar o Estado Democrático de Direito a partir de um “controle de legitimidade 

constitucional” na formulação de políticas públicas
186

. 

Por fim, a dimensão de direitos também se faz presente no âmago do ECI, visto que a 

Corte Constitucional atua perante uma multiplicidade de órgãos públicos de maneira 

interventiva no “dever de legislar, nas políticas públicas e nas decisões alocativas de recursos 

o Estado como forma de aperfeiçoar a proteção de direitos fundamentais e sociais”
187

. 

Em continuidade à perspectiva do ativismo judicial nacional, pode-se dizer que o STF 

– embora tenha reconhecido, formalmente, o instituto do ECI no âmbito do sistema 

penitenciário nacional por meio da ADPF nº 347 – já havia se pronunciado sobre um “estado 

de inconstitucionalidade grave e permanente” em sede das ADIs nº 4.357 e 4.425, referentes 

“à modulação temporal da decisão que reconheceu inconstitucionalidades na EC 62, que 

tratara do pagamento de precatórios”. Nos citados casos, a Corte atribuiu ao Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) “a função de elaborar proposta normativa para equacionamento de 

                                                                                                                                                         
de novembro de 2015 (DSF nº Ano LXX, nº 182, p. 84-92) e, atualmente, encontra-se submetido à Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) – frise-se: com movimentação registrada como “aguardando designação do relator” 

desde 20 de novembro de 2015. (BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 736, de 2015. Altera 

as Leis nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, e 13.105, de 16 de março de 2015, para estabelecer termos e limites 

ao exercício do controle concentrado e difuso de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, dispor 

sobre o estado de coisas inconstitucional e o compromisso significativo. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124010.>. Acesso em: 15 maio. 2018.) 
186

 “´[...] Para o juiz ativista em sentido estrutural, todas as decisões e omissões relevantes dos outros poderes, 

assim como as razões políticas ou empíricas dessas decisões ou omissões, estão sujeitas ao controle de 

legitimidade constitucional, sem gozar de precedência normativa. Não se trata, exatamente, da perspectiva de 

como o juiz interpreta e aplica a ordem constitucional e infraconstitucional (dimensão metodológica), ou de 

como utiliza os instrumentos de decisão (dimensão processual), mas de como se comporta diante das decisões 

prévias ou da inércia dos outros poderes (como no ECI). A dimensão estrutural do ativismo judicial é a que 

melhor caracteriza a postura judicial na declaração do ECI. Ao interferir no ciclo das políticas públicas – na 

agenda do governo, na formulação, na implementação e no monitoramento de resultados -, as cortes 

constitucionais atuam em esferas de ação próprias do Executivo e do Legislativo: identificam omissões e falhas 

estruturais; apontam a ineficiência ou mesmo inexistência de políticas públicas e relacionam a violação massiva 

de direitos fundamentais a essas falhas; determinam sejam formuladas normas e ações administrativas dirigidas à 

superação da proteção deficiente de direitos fundamentais; direcionam a alocação de recursos orçamentários; 

monitoram a implementação das políticas determinadas, controlando o sucesso dos resultados das ordens que 

emanam. Enfim, as cortes assumem funções tipicamente legislativas e administrativas. Saber se isso se mostra 

legítimo é algo a ser verificado em cada caso, no entanto, não se pode negar tratar-se de ativismo judicial na 

dimensão estrutural por excelência”. (CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de coisas 

inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 223-224). 
187

 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de coisas inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 

225. 
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alguns aspectos do problema, bem como o papel de monitorar e supervisionar o cumprimento 

das medidas que impusera aos entes públicos”
188

. 

Com base em todas as informações até aqui trazidas, o ativismo judicial não deve ser 

confundido com o arbítrio judicial, mas corretamente entendido como um veículo processual 

dialógico de concretização constitucional, o qual viabiliza a adoção de posturas judiciais mais 

enérgicas na defesa dos direitos fundamentais. Além disso, é regido por uma série de 

elementos que aumentam o espectro jurisdicional do magistrado para que, com isso, seja 

possível o florescimento de seus potenciais interpretativos na busca pela efetividade material 

da Constituição. 

 

4.2.4 Argumentos contrários ao ativismo judicial no Brasil 

 

A compreensão rarefeita quanto ao processo de redemocratização nacional a partir da 

Constituição de 1988 e, via reflexa, a dificuldade de assimilação positiva do ativismo judicial 

no Brasil produzem impactos negativos diretos na concretização de direitos fundamentais e na 

própria solidez de políticas públicas. 

Nesse sentido, em que pese o reconhecimento do ECI como pertinente iniciativa 

judicial destinada a superar omissões estatais e a aprimorar a formulação de políticas públicas, 

serão pontuados alguns argumentos contrários ao reconhecimento do Estado de Coisas 

Inconstitucional pelo Supremo.  

Os órgãos públicos que possuem suas atuações comprometidas em decorrência do 

espectro positivo do ativismo da Corte Constitucional, geralmente, apresentam resistências na 

execução das medidas judicialmente impostas que demandam a reorganização institucional ou 

orçamentária interna. 

Desse modo, dentre os argumentos teoricamente sustentados para o não atendimento 

às iniciativas de políticas públicas destinadas à concretização de direitos fundamentais, tem-

se, em apertada síntese, o alegado caráter antidemocrático da decisão judicial e a constrição 

orçamentária (reserva do possível). 

Quanto ao primeiro argumento sustentado contra o ativismo judicial, diz-se que, 

devido os juízes não terem sido eleitos pelo voto popular, não detém legitimidade para 
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 Vide página 11 do item nº 24 da petição inicial da ADPF nº 347. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

ADPF 347 MC. Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665>. Acesso em: 10 jul. 2018.) 
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interferir em políticas públicas “que deveriam ser formuladas e implementadas pelos poderes 

Legislativo e Executivo”. Ocorre que a verdadeira democracia não se restringe, 

exclusivamente, no voto popular da maioria, mas em toda a composição fático-sistêmica da 

Constituição, de modo que é plenamente possível que o Supremo Tribunal Federal adote 

posicionamentos enérgicos na defesa dos direitos fundamentais por meio de decisões 

democráticas e com caráter ativista estrutural, notadamente, como medida de resguardo de 

“minorias vulneráveis e impopulares, como são os presos”
189

. 

Desse modo, quanto maior o nível comunicacional desenvolvido entre o Estado e a 

sociedade, maior será a representatividade democrática da sociedade por meio do Judiciário e, 

consequentemente, mais importante será a atuação da jurisdição constitucional na 

concretização de direitos fundamentais e no fortalecimento da cidadania ativa. 

Assim, os cidadãos não seriam apenas sujeitos de direitos, mas “portadores de voz 

ativa nas deliberações públicas”, criando-se, assim, uma “via comunicacional para uma nova 

cidadania”, capaz de ir além dos “projetos de democracia” no intuito de garantir “padrões 

mínimos de inclusão, suficientes para o desempenho de projetos da comunidade”
190

. 

Ainda no campo das críticas trazidas contra o ativismo judicial e considerando o 

Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) como uma dessa modalidade, Carlos Alexandre De 

Azevedo Campos também aborda a importância da referida técnica decisória para concretizar 

direitos fundamentais e, na oportunidade, afasta a crítica de que “tudo pode virar um ECI”, ou 

seja, supostamente, qualquer situação ruim, errada ou em desacordo com a Constituição 

poderia ser vista como um “Estado de Coisas Inconstitucional” – o que, por óbvio, não é 

verdade. 

De acordo com o mencionado autor, o ECI demanda o rígido preenchimento de todos 

os critérios que o caracterizam para que, somente com isso, seja possível seu reconhecimento. 

Desse modo, não é qualquer situação inadequada que se compatibiliza com o conceito técnico 

de ECI (vide subtópico 4.1.1), mas apenas casos extraordinários de violação de direitos e 

decorrentes de complexas falhas estruturais. 

A forma de identificação capaz de afastar o ativismo judicial subjetivo e legitimar a 

concretização de direitos e o reconhecimento do ECI como mecanismo inerente ao ativismo 
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 Vide página nº 19 da petição inicial da ADPF nº 347. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 347 MC. 

Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665>. Acesso em: 10 jul. 2018.) 
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 FONTANA, Eliane. A (nova) cidadania e a interlocução entre estado e sociedade no cenário da democracia 

contemporânea. Revista Destaques Acadêmicos, VOL. 4, N. 2, 2012 - CCHJ/UNIVATES, p. 39. 
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judicial estrutural concentra-se, em síntese, no rigorismo quanto ao reconhecimento de seus 

pressupostos. Na visão de Carlos Alexandre De Azevedo Campos, somente a Corte 

Constitucional pode reconhecer o ECI, iniciativa judicial esta que exige fundamentação 

exaustiva e, além disso, desempenha importante papel democrático na representatividade de 

minorias socialmente desprezadas
191

. 

Em que pese a inegável importância do entendimento do mencionado autor quanto à 

exclusiva competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar demandas atinentes ao 

Estado de Coisas Inconstitucional apenas no âmbito do controle concentrado de 

constitucionalidade
192

 e sem desconsiderar a redação do Projeto de Lei nº 736/2015 (vide nota 

de rodapé nº 181) a qual se direciona no mesmo sentido (vide art. 9º-A, caput, art. 9º-B, caput 

e art. 9º-D, incisos I, III, IV e VI do citado PL
 193

), deve-se registrar, com a devida vênia, a 
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 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de coisas inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 

293-301. 
192

 “Também não procede o risco do uso difuso, mesmo consideranda a estrutura do Judiciário dentro de nosso 

federalismo abrangente, por três motivos distintos correlacionados. Em primeiro lugar, nem toda técnica 

processual é adequada à afirmação do ECI e ao manejo das sentenças estruturais para sua superação. Ante os 

pressupostos próprios do ECI, há a necessidade de medidas estruturais de larga escala, que alcancem número 

expressivo de autoridades estatais, de diferentes níveis governamentais e de diferentes poderes. Considerada a 

divisão de competências legislativas e materiais que marca nosso federalismo cooperativo, a superação do 

quadro de violação de direitos, próprios desses litígios, deve ser por meio de instrumentos que são de 

competência do órgão que possua tal alcance decisório: o STF. E mais, como a Corte faz um julgamento sobre 

uma realidade inconstitucional, o instrumento mais adequado é a ADPF ante o disposto nos artigos 1º, 5º e 10 da 

Lei nº 9.882/99. O STF é o órgão judicial competente; a ADPF, de uso exclusivo do STF, o instrumento mais 

adequado. Competência e instrumento, em uma relação de implicações recíprocas, excluem, desse modo, a 

possibilidade do uso difuso. [...] Em segundo lugar, não vejo como caracterizar a “violação massiva e 

generalizada de direitos fundamentais”, pressuposto do ECI, como um problema local, a ser resolvido por juízes 

e Tribunais de jurisdição restrita. As demandas do ECI podem até iniciar-se como locais. Todavia, e os caso 

colombianos mostraram isso, o progresso do exame das violações acaba revelando que essas são generalizadas e 

vinculadas a razões que transcendem a omissão das autoridades locais. Portanto, o problema pode até começar 

local, mas passa a ser caracterizado como um ECI a partit do momento que for identificado o seu alcance maior 

e generalizado. Pela própria amplitude do problema e dos atores envolvidos e pela adequação da ADPF para 

combater essas realidades inconstitucionais, a declaração do ECI é de inequívoca competência exclusiva do 

STF, não podendo haver o seu uso difuso”. (Ibidem, p. 297-298). 
193

 Art. 9º-A. O Supremo Tribunal Federal poderá reconhecer o estado de coisas inconstitucional como 

fundamento para o deferimento de pedido de medida liminar ou para a decisão definitiva de mérito na arguição 

de descumprimento de preceito fundamental, caso verificados, cumulativamente, os seguintes pressupostos: 

[...] 

Art. 9º-B. Reconhecido o estado de coisas inconstitucional, nos termos do art. 9º-A, o Supremo Tribunal Federal 

determinará a celebração de compromisso significativo entre o Poder Público e os segmentos populacionais 

afetados pela ação ou omissão, com o intuito de tornar efetivo o preceito fundamental, ponderados os princípios 

e normas constitucionais envolvidos. 

[...] 

Art. 9º-D. São requisitos necessários à celebração do compromisso significativo, de que trata o art. 9º-B, na 

decisão liminar ou definitiva de mérito: 

I – fixação de diretrizes específicas pelo Supremo Tribunal Federal a serem observadas pelo Poder Público 

responsável e segmentos afetados na autocomposição do conflito constitucional submetido à apreciação judicial; 

[...] 

III – prestação de informações periódicas pelas partes envolvidas ao Supremo Tribunal Federal nos prazos 

estipulados; 

 



90 

 

particular discordância desse estudo sobre este específico ponto (delimitação da competência 

exclusiva do STF para analisar o ECI). 

Isso porque, sem prejuízo da criteriosa aferição judicial dos requisitos caracterizadores 

do ECI, faz-se pertinente ressaltar que a exclusiva competência do STF no cenário do controle 

concentrado de constitucionalidade pode acarretar a hiperconcentração federal de demandas 

estruturais complexas na mencionada Corte – o que, além de distanciar a referida apreciação 

federal das circunstâncias fáticas do âmbito estadual, promoverá acúmulo de trabalho no 

Supremo e, com isso, comprometerá a própria celeridade dos feitos dessa natureza. 

Ora, se o Estado de Coisas Inconstitucional está diretamente relacionado com o 

reconhecimento de uma realidade inconstitucional a partir de um contexto de aguda crise no 

gerenciamento regional de demandas coletivas complexas, como o Supremo Tribunal Federal 

(frise-se: órgão judicial afastado dessa realidade local), ao deter a exclusiva competência para 

reconhecer o ECI, poderá proferir decisões judiciais estruturantes e céleres? 

A aglutinação do ECI no STF gerará o encargo de o citado Tribunal estruturar-se 

internamente para receber todos os feitos coletivos com potencial de ter o referido instituto 

reconhecido em seu trâmite e isso implicará, inevitavelmente, na necessidade de melhor 

aparelhamento de sua estrutura física e no aumento de seu quadro de pessoal (novos 

concursos para magistrados e servidores públicos, inclusive, com maior número de vagas) etc. 

Além dessa questão logística, o natural distanciamento do Supremo Tribunal Federal 

da palpável realidade inconstitucional do Estado pode, em termos fáticos, prejudicar a 

adequada percepção das problemáticas intrínsecas às nuances locais e, com isso, tornar inócuo 

o reconhecimento do ECI e a implementação de políticas públicas nacionais. 

Em outras palavras, pode-se dizer que determinada solução estrutural visualizada pelo 

STF para certa demanda coletiva, no contexto do ECI, pode não ser compatível com a sua 

idêntica reprodução em todos os Estados brasileiros (os quais possuem suas particularidades, 

suas práticas culturais, dentre outras especificações regionais que revelam que a incidência de 

políticas públicas pode ter um grau mais ou menos efetivo a depender desses fatores internos). 

Assim, o controle difuso de constitucionalidade, exercido pelos juízes de cada Estado, 

merece ser considerado como uma valiosa hipótese de atuação jurisdicional estrutural para 

que o ECI seja reconhecido de maneira célere, efetiva e adaptada à realidade local. 

                                                                                                                                                         
IV – designação de representante do Supremo Tribunal Federal incumbido de fiscalizar, a cada etapa, a evolução 

das tratativas com vistas ao êxito do compromisso significativo; 

[...] 

VI – previsão de arbitramento da questão pelo Supremo Tribunal Federal na hipótese de insucesso na efetivação 

do compromisso significativo. 
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O argumento trazido por Carlos Alexandre de Azevedo Campos quanto à delimitação 

da competência do STF em decorrência do diálogo com “diferentes níveis governamentais e 

de diferentes poderes” (vide nota de rodapé nº188) pode, porventura, ser reformulado para 

que a prática dialógica judicial do Tribuanl estadual esteja vinculada à implementação de 

políticas públicas construtivas junto aos Municípios, aos Poderes Executivos e Legislativos 

estaduais e municipais e com amparo da participação cidadã para edificar uma mentalidade 

regional sobre questões complexas (em detrimento da perspectiva hierárquica e 

aparentemente impositiva do STF perante os Estados). 

Inclusive, faz-se relevante consignar que o Projeto de Lei nº 736/2015, embora 

objetive inicialmente “estabelecer termos e limites ao exercício do controle concentrado e 

difuso de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, dispor sobre o estado de coisas 

inconstitucional e o compromisso significativo”, não faz qualquer menção aos moldes em que 

seriam definidos os parâmetros para o controle difuso – o que representa uma possível lacuna 

entre a pretensão inicial do PL e os termos expressamente estabelecidos em sua redação 

(destaque-se: a qual aglutina o reconhecimento do ECI no STF). 

Sem prejuízo desses breves apontamentos e no intuito do avanço deste estudo, cumpre 

reforçar que a reflexão jurídica a respeito dessa pontual atuação do STF no campo da 

competência exclusiva para o reconhecimento do ECI merece ser alvo de intensos debates 

jurídicos (não se exaurindo, portanto, nas considerações dessa dissertação) para que, a partir 

disso, seja amadurecida uma nova visão crítica sob o prisma constitucional da efetiva resposta 

jurisdicional do Supremo para problemáticas complexas de cunho regional. 

Por fim, pode-se sedimentar o raciocínio de que, em regra, o Judiciário não possui 

atribuição originária para se envolver na formulação de políticas públicas. Contudo, quando a 

atuação do poder público, por excesso ou deficiência, resultar em graves violações de direitos 

básicos, comprometendo, inclusive, o mínimo existencial de grupos vulneráveis, resta, 

democraticamente, justificada a intervenção jurisdicional por meio do ativismo judicial 

estrutural na indução de políticas públicas, conforme se verifica no voto proferido pelo 

Ministro Barroso durante a análise do Recurso Extraordinário (RE) nº 580.252
194

. 

                                                 
194

 “[...] o quadro crônico de omissão e descaso com a população carcerária exige que este Supremo Tribunal 

Federal assuma uma postura ativa na construção de soluções para a crise prisional, impulsionando o processo de 

superação do atual estado de inconstitucionalidade que envolve a política prisional do país. Sua intervenção 

estaria plenamente justificada na hipótese, porque se daria para proteger e promover os direitos fundamentais de 

uma minoria que, além de impopular e estigmatizada, não tem voto. Faltam assim, incentivos para que as 

instâncias representativas promovam a melhoria das condições carcerárias.” (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. RE nº 580.252, Relator: Min. Ayres Britto. Data de Julgamento: 17/02/2011. Data de Publicação: DJE-

109 08/06/2011. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311629732/repercussao-geral-no-
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Quanto ao segundo argumento (reserva do possível), pertinente esclarecer que, quando 

a omissão estatal afeta o mínimo existencial da pessoa humana, a indisponibilidade 

orçamentária não pode ser utilizada, per si, como entrave à concretização constitucional, até 

porque o Estado atua como efetivo garantidor do custodiado. 

Inclusive, em reforço ao liame protecionista do poder público perante as pessoas que 

estão com restrição de liberdade durante o cumprimento de pena – o que, notadamente, se 

aproxima da “relação de especial sujeição” (relación de especial sujeción) consignada na 

sentencia T nº 153/1998 – o STF, ao pronunciar-se sobre a responsabilidade civil do Estado 

por morte de detento no interior das unidades prisionais (vide ementa do RE nº 841.526
195

), 

ressaltou a responsabilidade estatal na manutenção de uma vida digna aos indivíduos 

segregados. 

 

 

4.3 ADPF Nº 347: O RECONHECIMENTO LIMINAR DO ECI NO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

 

                                                                                                                                                         
recurso-extraordinario-rg-re-580252-ms-mato-grosso-do-sul/inteiro-teor-311629740?ref=juris-tabs>. Acesso em: 

06 jul. 2018.) 
195

 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A 

responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à 

teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto 

rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano 

sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para 

impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de 

forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade 

física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento 

somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos 

fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é 

possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), 

rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra 

legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento 

pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem 

sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil 

estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação 

protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão 

geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção 

previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In 

casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de 

romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de 

responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 841526, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 

30/03/2016. ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 

PUBLIC 01-08-2016.) 



93 

 

Diante da respectiva fundamentação sobre a utilização embrionária dessa importante 

técnica decisória na Corte Constitucional da Colômbia, este estudo avança no sentido de 

analisar, tecnicamente, o desenvolvimento do ECI no Brasil e a utilização do instrumento 

processual ora utilizado para viabilizar o seu reconhecimento perante a Corte Constitucional 

brasileira. 

 

4.3.1 O início do ECI no Brasil 

 

A origem do pensamento jurídico nacional voltado à judicialização do Estado de 

Coisas Inconstitucional para o sistema penitenciário é, além de recente, tema de grande 

relevância constitucional para a devida reformulação de conceitos arcaicos atinentes à 

caracterização da omissão inconstitucional sob a ótica da doutrina tradicional e para a 

solidificação de decisões judiciais estruturantes a respeito de temas complexos. 

Importante salientar, desde já, que o adequado funcionamento do sistema carcerário 

demanda a compreensão macrossistêmica do espectro constitucional em harmonia com as 

demais normas infraconstitucionais e com os anseios sociais, não se sustentando, portanto, 

somente com base na existência formal do ordenamento jurídico de maneira substancialmente 

dissociada da carga axiológica oriunda dos múltiplos fatores que compõem sua engrenagem 

fática. 

À luz dessas diretrizes, em 27 de maio de 2015, o Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL) protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) o documento intitulado 

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL com pedido de 

concessão de medida cautelar”, cujo objetivo primordial era que fosse reconhecido o “estado 

de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, e, em razão disso, determinada 

a adoção das providências listadas ao final, tendentes a sanar as gravíssimas lesões a preceitos 

fundamentais da Constituição, decorrentes de condutas comissivas e omissivas dos poderes 

públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal, a seguir descritas, no tratamento da 

questão prisional no país”
196

. 

                                                 
196

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 347 MC. Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 

julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016. 

Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665>. Acesso em: 

10 jul. 2018.  
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A referida Arguição foi autuada sob o nº 347 e possui 19 (dezenove) pedidos, sendo 8 

(oito) cautelares dispostos entre as letras “a” à “h” do item nº 210; e 11 (onze) pedidos 

definitivos, distribuídos entre as letras de “a” à “j” dos itens nº 211 e 212 da petição inicial. 

Considerando o recorte epistemológico proposto neste trabalho e tendo em vista que 

ainda não houve o julgamento definitivo do mencionado feito, será enfatizado o pedido 

cautelar constante na letra “h”
197

 do item nº 210, o qual é o único pleito dessa natureza 

(cautelar) que faz menção expressa ao Estado de Coisas Inconstitucional (ECI). 

Nesse sentido, o STF, ao deferir liminarmente o pedido cautelar retro, reconheceu, em 

“cognição sumária” ou “em sede de juízo de delibação”
198

, o ECI no sistema penitenciário 

brasileiro, conforme decisão proferida em 09 de setembro de 2015
199

. 

Registre-se que – embora o Supremo não tenha mencionado, na sucinta decisão retro, 

a específica expressão “Estado de Coisas Inconstitucional” – o deferimento da letra “h” do 

item nº 210 significou, em verdade, o efetivo reconhecimento preliminar do ECI, raciocínio 

que também foi reforçado em uma das quatro ementas do seu inteiro teor, arquivo somente 

disponibilizado virtualmente em 19 de fevereiro de 2016
200

. 

Desse modo, em que pese a vasta jurisprudência do STF acerca das deficiências 

estruturais do sistema carcerário nacional, foi a primeira vez em que a Corte Constitucional 

                                                 
197

 Extrato da petição inicial: “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. 

Supremo Tribunal Federal. ADPF 347 MC. Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 

09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665>. Acesso em: 10 jul. 2018.) 
198

 Expressões adotadas pelos Ministros Edson Fachin e Rosa Weber, conforme seus respectivos votos às fls. 65 

e 105 do inteiro teor do acórdão (vide ata nº 13/2016; DJE nº 31, divulgado em 18/02/2016). 
199

 Extrato recortado da decisão de 09/09/2015: “[...] em relação à alínea “h”, por maioria e nos termos do voto 

do Relator, deferiu a cautelar para determinar à União que libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário 

Nacional para utilização com a finalidade para a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos 

contingenciamentos, vencidos, em menor extensão, os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber, 

que fixavam prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta decisão, para que a União procedesse 

à adequação para o cumprimento do que determinado; [...]”(Ata nº 24, de 09/09/2015. DJE nº 181, divulgado 

em 11/09/2015). 
200

 Extrato do inteiro teor disponibilizado em 19 de fevereiro de 2016: “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 caraterizado como “estado de coisas inconstitucional.” (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. ADPF 347 MC. Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665>. Acesso em: 10 jul. 2018.) 
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brasileira pronunciou-se, especificamente, no sentido da admissibilidade do instituto do ECI 

no Brasil. 

Diante do caráter inédito da decisão de 09/09/2015 (com inteiro teor disponibilizado 

em 19/02/2016), a comunidade jurídica suscitou perguntas como: o que significa o Estado de 

Coisas Inconstitucional? Quais os impactos de seu reconhecimento liminar para o sistema 

penitenciário nacional? Há viabilidade de melhoras sobre o assunto a partir do 

reconhecimento do ECI? 

A ADPF nº 347 tem seu embrião científico na Clínica de Direitos Fundamentais da 

Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), cuja valoração 

jurídica ganhou força a partir da pioneira tese de doutorado de Carlos Alexandre de Azevedo 

Campos – à época, orientado por Daniel Sarmento (professor vinculado à mencionada 

universidade) – a qual foi intitulada “Da Inconstitucionalidade por Omissão ao Estado de 

Coisas Inconstitucional” e obteve aprovação da Faculdade de Direito da UERJ ainda no ano 

de 2015
201

. 

Assim, sedimentada a mencionada tese, a citada Clínica sustentou a existência de 

violações sistemáticas dos direitos humanos da população carcerária brasileira, vez que 

visualizou, diante da jurisprudência colombiana, a possível aplicabilidade do Estado de 

Coisas Inconstitucional (ECI) no ordenamento jurídico nacional, precisamente, como 

mecanismo capaz de, em tese, estimular, por meio de decisões judiciais, uma articulação 

interinstitucional entre os órgãos do Poder Público na implantação de políticas públicas na 

área de execução penal. 

Oportuno registrar, em caráter complementar que a atuação do PSOL na propositura 

da ADPF 347 se deu em decorrência da falta de legitimidade jurídica da Clínica de Direitos 

Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

para ajuizá-la, vez que esta instituição acadêmica, por óbvio, não preenche os requisitos legais 

contidos no art. 2º, I, da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999 (“Dispõe sobre o processo e 

julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1o do 

art. 102 da Constituição Federal”) c/c art. 103, VIII, da CF/88
202

. 

 

                                                 
201

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 347 MC. Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 

julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016. 

Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665>. Acesso em: 

10 jul. 2018. 
202

 Conforme já consignado nas notas introdutórias deste trabalho, não serão abordados desdobramentos político-

partidários. 
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4.3.2 O cabimento da ADPF como ferramenta jurídica para o reconhecimento do ECI 

 

A partir do rol de ações constitucionais existentes no ordenamento jurídico nacional – 

precisamente, a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), ramo do qual também se insere a 

modalidade “por omissão” (ADO); a ação declaratória de constitucionalidade (ADC); e a 

arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), nos moldes do art. 102, I, “a” 

e §1º, CF/88 – percebe-se que a escolha dos autores da referida ação recaiu, notadamente, 

perante esta última espécie constitucional (ADPF). 

Contudo, considerando que um dos requisitos necessários para o reconhecimento do 

ECI (objetivo primordial da citada demanda ora ajuizada) é demonstrar as sucessivas 

omissões por parte do Estado na tutela do sistema penitenciário, verifica-se o surgimento da 

seguinte dúvida: por que os autores da ADPF nº 347 não ajuizaram uma ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão (ADO), ao invés de tal arguição? Ou, ainda, por que não 

ajuizaram outro instrumento jurídico? 

A busca pelas respectivas respostas culminou, ainda que preliminarmente, na 

percepção de que o veículo processual capaz de levar a análise do Estado de Coisas 

Inconstitucional (ECI) ao Supremo merece ser compreendido além da ótica do controle de 

constitucionalidade tradicional. 

Nesse raciocínio, pertinente consignar, preliminarmente, que a ADI, a ADO e a ADC, 

além da previsão constitucional (art. 102, I, “a”, CF/88), também estão disciplinadas na Lei nº 

9.868, de 10 de novembro de 1999 (“dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo 

Tribunal Federal”). Por outro lado, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 

(ADPF) está contida no art. 102, §1º, da CF/88, bem como na Lei nº 9.882, de 03 de 

dezembro de 1999 (“dispõe sobre o processo e julgamento da argüição de descumprimento de 

preceito fundamental, nos termos do § 1º do art. 102 da Constituição Federal”), cujo objetivo 

nuclear é, em regra, “evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do 

Poder Público” (art. 1º, caput, Lei nº 9.882/99). 

Assim, numa análise gramaticalmente comparativa entre as mencionadas ações 

constitucionais (ADI, ADO, ACD e ADPF) e suas respectivas regulamentações 

infraconstitucionais, pode-se extrair que a ADI é destinada à impugnação de lei ou ato 

normativo (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/99), enquanto a ADO visa impulsionar o “dever 

constitucional de legislar” ou a “adoção de providência de índole administrativa” (art. 12-B, I 



97 

 

da mesma lei) e a ADC tende a promover o questionamento de lei ou ato normativo (art. 14, I 

da lei retro). 

Por outro lado, a ADPF objetiva “evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, 

resultante de ato do Poder Público” (art. 1º, caput, Lei nº 9.882/1999) e apresenta, dentre os 

seus requisitos, a mera indicação do preceito fundamental violado (inciso I), fazendo com que 

a efetiva prova da violação (inciso III) incida somente perante o preceito fundamental, não se 

destinando, portanto, a impugnar ou questionar qualquer lei ou ato normativo de maneira 

direta. 

Nesse sentido, a assimilação das particularidades sobre a escolha da ADPF, no caso 

em tela, revela-se primordial na construção do pensamento valorativo sobre a importância do 

acolhimento nacional dessa interessante técnica judicial dialógica. Isso porque a deficiência 

do poder público preservar os direitos fundamentais dos reclusos, em essência, não advém de 

qualquer falha normativa (consoante já pontuado anteriormente), mas de um complexo 

conjunto de problemas fáticos, os quais – ante a contínua falta de compreensão dos fatores 

sociais por parte do poder público – se retroalimentam e instigam falhas intrasistêmicas contra 

os direitos humanos e diversos preceitos fundamentais na sociedade. 

Sem desconsiderar a inegável importância jurídica da ADI, da ADO, da ADC e do 

Mandado de Injunção, pode-se dizer que, embora tenham destinações jurídicas diferentes, 

possuem um ponto em comum: demonstram um viés positivista arcaico, ante a ênfase no 

caráter formal do texto jurídico ou, ainda, evidenciam as possíveis soluções do caso a um ou 

outro Poder isolado – sem que exista, nesse raciocínio, uma ação constitucional diretamente 

preocupada com a efetividade fática dos direitos fundamentais (não mera discussão normativa 

destes) ou, ainda, com a atuação integrada dos Poderes da União. 

Nessa perspectiva, o uso da ADPF como instrumento processual tecnicamente 

compatível com o pleito para o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional no 

sistema penitenciário transcende o espectro normativo tradicional e se destaca, em resumo, 

por três particularidades. 

A primeira delas é que tal ação não se destina a combater ou impugnar normas 

jurídicas específicas (lei ou ato normativo), seja para reconhecer possível 

inconstitucionalidade legal (ADI), seja para impor o dever “constitucional de legislar” ou de 

adotar providência de “índole administrativa” (ADO) e, de igual modo, também não se 

propõe, exclusivamente, a expor “controvérsia judicial relevante” (ADC). 

A segunda particularidade quanto ao manejo processual da ADPF é que, diferente das 

demais ações constitucionais, um dos requisitos de tal ação é a prova da violação do preceito 
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fundamental violado – o que aproxima a discussão jurídica da seara constitucional (em seu 

sentido amplo), em detrimento de outras ações que se inclinam para a atuação fracionada de 

Poderes específicos
203

. Inclusive, no intuito de harmonizar a solução plural que requer o 

Estado de Coisas Inconstitucional com o cabimento da ADPF, a petição inicial da ADPF 347 

registra que a violação do preceito fundamental é causada por “ato dos Poderes Públicos”, 

evidenciando, com isso, o caráter interinstitucional que requer o tema
204

. 

Por fim, a terceira particularidade consiste no caráter residual da ADPF, a qual, de 

acordo com o art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99, somente será possível quando outras ações 

constitucionais não forem viáveis. 

Há, portanto, um direcionamento jurídico para que o manejo da ADPF ocorra em 

virtude de questões relacionadas à afetação fática do espectro de proteção de direitos 

constitucionalmente assegurados, cuja solução não depende da atuação isolada de um Poder, 

mas de uma construção plural e integrada de vários órgãos públicos em conjunto com a 

sociedade. 

Assim, no intuito de demonstrar, processualmente, o comprometimento fático como 

efetiva prova da violação do preceito fundamental para justificar o pleito principal do 

contexto em tela (reconhecimento do ECI) e em análise aos documentos eletronicamente 

juntados aos autos da ADPF 347, tem-se que, além da indicação do ato questionado (art. 3º, 

II, da Lei nº 9.882/1999) – ponto ora fundamentado nas decisões judiciais que negaram a 

“audiência de custódia” (vide documento nº 08
205

) – foram anexadas 14 (catorze) provas de 

                                                 
203

A ADI e a ADC se aproximam da específica atuação do Judiciário para resolver a problemática 

processualmente apontada (seja por meio de declaração judicial da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, 

seja pela “existência de controvérsia judicial relevante”) e, por fim, a ADO guarda maior relação com o 

Legislativo (quanto ao “dever constitucional de legislar”) ou com o Executivo (no que concerne à “adoção de 

providências de índole administrativa”). 
204

 Extrato da petição inicial da ADPF nº 347. “Para o seu cabimento, é necessário que (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. Estes três requisitos estão plenamente configurados no presente 

caso, como se verá a seguir.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 347 MC. Relator(a):  Min. MARCO 

AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-

2016 PUBLIC 19-02-2016. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665>. Acesso em: 10 jul. 2018, p. 

15.) 
205

Decisões Judiciais que recusaram a realização de audiência de custódia (BRASIL. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região. Habeas Corpus 0038979-75.2014.4.01.0000/AM. Relator: Desembargador Federal Ney Bello. 3ª 

Turma do TRF da 1ª Região, julgado em 23 de setembro de 2014. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/dl/trf-nega-audiencia-custodia.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2018.); (BRASIL. Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Habeas Corpus nº 0005208-38.2015.8.19.0000. Relator: João Ziraldo 

Maia. Quarta Câmara Criminal. Disponível em: <https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/478312688/habeas-

corpus-hc-334130920178190000-rio-de-janeiro-niteroi-4-vara-criminal/inteiro-teor-478312706?ref=serp#>. 

Acesso em: 10 jul. 2018.);  (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Habeas Corpus nº 2224179-

92.2014.8.26.0000 – Registro nº 2015.0000168701. Relator: Almeida Toledo. 16ª Câmara de Direito Criminal, 

 

https://www.conjur.com.br/dl/trf-nega-audiencia-custodia.pdf
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violação do preceito fundamental, precisamente, os documentos compreendidos nos anexos 

09 (nove) à 23 (vinte e três) da petição inicial da ADPF nº 347
206

. 

Todos os catorze documentos abordam a deficiência fática (não normativa) do sistema 

penitenciário brasileiro e, com isso, sustentam uma nova perspectiva jurisdicional voltada ao 

“controle objetivo de constitucionalidade de um determinado contexto fático”
207

. 

Além do notório comprometimento fático do sistema carcerário brasileiro, a 

pertinência da discussão do tema se edifica tanto na inexistência de norma jurídica destinada à 

imposição expressa de deveres institucionais aos órgãos públicos diante de um contexto de 

graves violações a direitos fundamentais, quanto na ideologia integradora e macrossistêmica 

viabilizada pelo reconhecimento do ECI
208

. 

                                                                                                                                                         
julgado em 29 de novembro de 2011. Disponível em: <https://tj-

sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20867908/habeas-corpus-hc-2061130620118260000-sp-0206113-

0620118260000-tjsp>. Acesso em: 10 jul. 2018.)  
206

 Documento nº 09: CPI SISTEMA CARCERÁRIO – 2009 - Mesa da Câmara dos Deputados 53ª Legislatura – 

3ª Sessão Legislativa; Documento nº 10: Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de 

Libertad en las Américas, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 2011; Documento nº 11: Novo 

Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil, Conselho Nacional de Justiça, Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – DMF, 2014; 

Documento nº 12: Relatório Mutirão carcerário realizado em Curado/Pernambuco, Conselho Nacional de 

Justiça, 2014; Documento nº 13: Relatório Ministério da Justiça e IPEA. A aplicação de Penas e Medidas 

Alternativas, 2014; Documento nº 14: A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional Brasileiro, 

Conselho Nacional do Ministério Público, 2013; Documento nº 15: Mapa da Defensoria Pública do Brasil, 

Associação Nacional dos Defensores Públicos e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2013; Documento nº 

16: Relatório Mutirão carcerário Espírito Santo, Conselho Nacional de Justiça, 2010; Documento nº 17: Sistema 

Integrado de Informações Penitenciárias (INFOPEN). Formulário Categorias e Indicadores Preenchidos, Total 

2012; Documento nº 18: Relatório sobre a visita ao Brasil do Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, Organização das Nações Unidas, 2012; Documento 

nº 19: Relatório Mutirão carcerário Paraíba. Conselho Nacional de Justiça, 2011; Documento nº 20: Relatório 

sobre mulheres encarceradas no Brasil. Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional - CEJIL, et. al, 2007; 

Documento nº 21: Decisão CNJ em procedimento de controle administrativo n° 0000810-77.2015.2.00.0000, 

que considerou a realização de audiências de custódia dependente da vontade dos tribunais; Documento nº 22: 

Dados relativos ao Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN); Documento nº 23: Ofício n° 0015/2014 GP, de 31 

de janeiro de 2014, da Presidência do STF para o Ministério da Justiça.  
207

 FAGUNDES, Ricardo Antonio Menezes Cabral. O sistema prisional brasileiro frente à omissão estatal e 

ao estado de coisas inconstitucional: uma análise do controle jurisdicional de políticas públicas. Natal: 

Caravela Selo Editorial, 2016, p. 218. 
208

 Extrato da petição inicial da ADPF 347 “Esta técnica, que não está expressamente prevista na Constituição ou 

em qualquer outro instrumento normativo, permite à Corte Constitucional impor aos poderes do Estado a adoção 

de medidas tendentes à superação de violações graves e massivas de direitos fundamentais, e supervisionar, em 

seguida, a sua efetiva implementação.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 347 MC. Relator(a):  Min. 

MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 

18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665>. Acesso em: 10 jul. 2018, p. 

08.) 
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Em consonância com esse pensamento, Ricardo Antônio Menezes Cabral Fagundes
209

 

corrobora que o ECI no sistema prisional pátrio possui raízes mais profundas e diretamente 

relacionadas à prevalência da facticidade (“ação de inconstitucionalidade não de normas, mas 

de fatos”) em detrimento da legalidade estrita, o que caracterizaria “controle objetivo de 

constitucionalidade de um determinado contexto fático”. 

No mesmo raciocínio, ao salientar a deficiência fática do Estado em resguardar, de 

maneira concreta, os direitos fundamentais às pessoas com privação de liberdade, Carlos 

Alexandre De Azevedo Campos afasta diretamente a aplicabilidade de possíveis justificativas 

normativas superficiais para a referida problemática de natureza complexa
210

. 

Desse modo, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal – ao reconhecer, em caráter 

liminar, o Estado de Coisas Inconstitucional – relacionou o cabimento da ADPF 347 com a 

questão da facticidade, conforme expressão “situação degradante” utilizada pela própria Corte 

Constitucional para descrever o contexto do sistema penitenciário nacional e, com isso, 

justificar o acolhimento técnico da referida Arguição
211

. 

Nessa ótica jurisdicional, além da vertente inédita do mencionado posicionamento 

constitucional (consistente na admissão de determinado instrumento processual para analisar 

deficiências fáticas em um complexo sistema), o STF elasteceu os efeitos do reconhecimento 

do ECI para todo o Brasil, com amparo no art. 10, §3º da Lei nº 9.882/99. 

 
  

                                                 
209

 FAGUNDES, Ricardo Antonio Menezes Cabral. O sistema prisional brasileiro frente à omissão estatal e 

ao estado de coisas inconstitucional: uma análise do controle judicial de políticas públicas. Natal: Caravela 

Selo Editorial, 2016, p. 218. 
210

 [...] Essas falhas nada têm a ver com dispositivos constitucionais específicos ou ordens expressas de legislar, 

e sim com a omissão ou ineficiência do aparato estatal que resulta na proteção deficiente de direitos 

fundamentais e ameaça a falência do projeto constitucional. (CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Da 

Inconstitucionalidade por Omissão ao “Estado de Coisas Inconstitucional”. 2015. 248 f. Tese (Doutorado 

em Direito Público. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ, Rio de Janeiro, 2015, p. 21.) 
211

 Extrato vide decisão proferida em 09/09/2015, com inteiro teor disponibilizado em 19 de fevereiro de 2016: 

“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.”. 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 347 MC. Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 

julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016. 

Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665>. Acesso em: 

10 jul. 2018.) 
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5 IMPACTOS DO RECONHECIMENTO NACIONAL DO ESTADO DE COISAS 

INCONSTITUCIONAL NA ESPECÍFICA REALIDADE CARCERÁRIA DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A situação caótica da segurança pública e a nítida falência do sistema penitenciário 

brasileiro (com ênfase nas unidades prisionais estaduais), notadamente, não são novidades na 

realidade nacional. Há vasta exposição midiática sobre as condições precárias e, inclusive, 

desumanas em que os reclusos são submetidos às penas privativas de liberdade, além das 

dramáticas histórias transmitidas oralmente entre pessoas que vivenciaram o cárcere. 

Contudo, a partir do específico direcionamento regional do tema, deve-se esclarecer 

que, desde o ano de 2015, a população norte-rio-grandense vem sendo diretamente castigada 

com a falta de segurança pública. Em verdade, embora a violência social seja um problema 

com proporções mundiais, o ano de 2015 pode ser visto como um verdadeiro marco temporal 

no cenário de intensificação da mencionada crise no particular contexto do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Isso porque, em março de 2015, ocorreram rebeliões no interior de várias unidades 

prisionais do RN, cuja insegurança também foi sentida além dos muros do ambiente 

carcerário, em razão da depredação contra prédios públicos e incêndios provocados contra 

veículos do transporte público – reprovável conduta a qual, frise-se, até então, não fazia parte 

do modus operandi dos indivíduos transgressores na realidade potiguar
212

. A partir disso, 

houve a declaração do estado de calamidade no sistema prisional, o qual, após sucessivas 

prorrogações de 180 (cento e oitenta) dias, foi catalisado diante da série de crimes contra a 

população do Estado e, especialmente, com a guerra entre facções no interior da penitenciária 

de Alcaçuz na Comarca de Nísia Floresta em janeiro de 2017. 

O estado de calamidade no sistema prisional (cenário que persiste até o corrente ano) 

somado ao estado de calamidade na segurança pública (decretado em janeiro de 2018) 

evidenciam, lamentavelmente, o Estado de Coisas Inconstitucional no Estado do Rio Grande 

do Norte e, por consequência disso, a urgente necessidade de mudanças na gerenciamento 

                                                 
212

 Em pesquisa virtual às notícias jornalísticas sobre o tema (incêndios dolosos contra veículos do transporte 

público), foi localizado, na data de 13/03/2014, apenas um caso de incêndio a ônibus no RN, episódio o qual foi 

precedido de agressão física contra o Secretário Municipal de Mobilidade Urbana de Natal/RN (Ônibus é 

incendiado em Natal; polícia procura por dupla suspeita. G1 RN. 13 mar. 2014. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2014/03/onibus-e-incendiado-em-natal-policia-procura-por-

dupla-suspeita.html>. Acesso em 20 jun. 2018.) 
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estadual da política de segurança pública, conforme informações a serem expostas nos 

subtópicos deste capítulo. 

 

 

5.1 CRONOLOGIA DO ESTADO DE CALAMIDADE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

LOCAL 

 

Em que pese à extrema desordem atualmente vivenciada no âmbito da segurança 

pública norte-rio-grandense e sem desconsiderar o lapso temporal especificamente destacado 

para os fins desta pesquisa (2015-2018), deve-se esclarecer que há uma trajetória que, 

cronologicamente, antecede a decretação do estado de calamidade em si. 

O próprio processo de instalação do caos não se consolida com pequenas 

inadequações no gerenciamento do sistema penitenciário ou com falhas discretas e 

remediáveis dos órgãos públicos, mas com sérias (e antigas) falhas crônicas que demandam o 

equacionamento urgente de medidas integradas que sejam capazes de reestruturar a política de 

segurança pública de maneira transversal e reduzir, por meio da cidadania participativa, o 

pânico social ora sedimentado. 

Por isso, faz-se pertinente apresentar algumas informações sobre os dois Mutirões 

carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos anos 2011 e 2013
213

, 

(portanto, antes da decretação do estado de calamidade regional) e, com isso, tecer 

considerações críticas a respeito das deficiências estruturais da realidade do Estado do Rio 

Grande do Norte em gerenciar crises no ambiente carcerário. 

 

5.1.1 Conclusões e sugestões dos Mutirões Carcerários realizados pelo CNJ no Rio 

Grande do Norte (2011 e 2013) 

 

De acordo com o relatório referente ao ano de 2011
214

, após diversas inconsistências 

nos dados estatísticos apresentados pela Coordenadoria de Administração Penitenciária 

                                                 
213

 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório do Mutirão Carcerário. 2011. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-carcerario/relatorios>. Acesso em: 

14 abr. 2018. 
214

 Ibidem, p. 11. 
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(COAPE), a população carcerária norte-rio-grandense seria de “5581 (cinco mil quinhentos e 

oitenta e um) pessoas” recolhidas em 38 unidades prisionais
215

. 

Ao final do mencionado relatório, o CNJ consignou diversas conclusões e sugestões 

para o aprimoramento da gestão carcerária local, enfatizando, dentre elas, as seguintes 

deficiências: falta de realização de concurso público para a Magistratura
216

, vez que, à época, 

havia mais de seis anos sem certame em tal área, o que, via reflexa, contribuía negativamente 

para a prestação de uma resposta jurisdicional célere e satisfatória, especialmente no que diz 

respeito à expedição de guia de execução penal e unificação de penas; e a condição “grave e 

séria” das unidades prisionais do Estado
217

, as quais englobavam Delegacias de Polícia 

transformadas, “por ato do Executivo local, sem o acréscimo de um único tijolo”, em Centros 

de Detenção Provisória que funcionavam de forma atentatória aos direitos humanos mais 

básicos dos encarcerados, ambiente mencionado como: “[...] verdadeiros calabouços onde 

seres humanos são mantidos em condições indescritíveis por meses e até anos”
218

. 

Também foram salientados outros pontos como: a inexistência de campanhas 

informativas, desenvolvidas por parte do Poder Executivo do Estado, destinadas a 

conscientizar a população sobre a necessidade de um tratamento digno dos condenados à 

reinserção social após o seu respectivo cumprimento de pena, inciativa esta a qual, frise-se, o 

CNJ reconheceu como sendo inerente a uma efetiva política de segurança
219

; e a prevalência 

de condições subumanas de higiene, saúde, salubridade, assistência médica, jurídica e 

odontológica que os reclusos
220

, inclusive provisórios, estavam submetidos nos moldes dos 

seguintes casos concretos: falta de assistência médica a um preso que estava com braço 

quebrado no interior do Centro de Detenção Provisória da Zona Norte, falta de assistência 

jurídica a um devedor de alimentos que estava recluso há mais de 90 dias (quando seu 

recolhimento provisório era de apenas 30 dias) na mesma unidade retro e a existência de “[...] 

crianças recém-nascidas ‘presas’ junto com suas genitoras em celas comuns”. 

                                                 
215

 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório do Mutirão Carcerário. 2011. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-carcerario/relatorios>. Acesso em: 

14 abr. 2018., p. 08. 
216

 Ibidem,p. 280. 
217

 Ibidem, p. 280-281. 
218

 Idem. 
219

 “[...] Deve o Poder Executivo assumir a responsabilidade que é sua, transformando o Sistema Prisional em 

programa de Estado e não de Governo, buscando esclarecer a sociedade respeito da necessidade de tratamento 

digno aos reclusos que, além de ser questão de humanidade, retrata verdadeira política de segurança, pois o 

delinqüente tratado com dignidade e respeito representa menor risco à sociedade quando de seu retorno ao 

convívio social.” (Ibidem, p. 282). 
220

 Idem. 
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Além disso, foram explanadas problemáticas relacionadas à segregação mútua entre 

presos comuns, presos civis e aqueles portadores de distúrbios mentais, visto que o Estado do 

Rio Grande do Norte somente conta com um local destinado ao cumprimento de pena nesses 

casos especiais (Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamentos) e a falta de disciplinamento 

legal sobre as transferências de presos entre as unidades prisionais Estado do Rio Grande do 

Norte
221

, as quais ocorrem, inclusive, sem autorização judicial para tanto – cenário este que, 

segundo o CNJ, demanda “imediata normatização e rigorosa fiscalização” e compromete a 

celeridade processual, os direitos dos presos e a própria atuação da COAPE em saber a 

localização atualizada dos detentos. 

Quanto ao Mutirão Carcerário realizado em 2013 (bem mais extenso do que o relatório 

de 2011, o qual contava com 290 páginas, enquanto o atual possui 777 páginas), o CNJ 

registrou, já na parte inicial do citado documento, a inexistência de um sistema informatizado 

de controle de presos, evidenciando que no Estado do Rio Grande do Norte “[...] não há como 

o magistrado tomar conhecimento instantâneo do local onde se encontra o preso”
222

, de modo 

que, em tal contexto e diante de atualizações semanais da listagem referente ao contingente 

carcerário regional, “[...] nem o juiz, nem a própria SEJUC possuem um controle adequado 

dos presos”
223

. 

A dificuldade na obtenção de dados precisos sobre o sistema penitenciário do Rio 

Grande do Norte, por meio da SEJUC, impressionou negativamente a equipe do CNJ que 

conduziu o Mutirão Carcerário no ano de 2013, a qual chegou confeccionar um levantamento 

com as “inconsistências” verificadas junto à citada Secretaria, com ênfase na falta de 

informações basilares sobre os detentos, como a quantidade de pessoas recolhidas nas 

unidades prisionais locais e seus respectivos dados pessoais (nome, filiação, data de 

nascimento etc)
224

. 

Diferente do relatório de 2011 (com registro de 38 unidades prisionais), o Mutirão 

Carcerário de 2013 consignou a existência de 32 unidades prisionais, com um total geral de 
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 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório do Mutirão Carcerário. 2011. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-carcerario/relatorios>. Acesso em: 

14 abr. 2018, p. 283. 
222

 Ibidem, p. 10. 
223

 Idem. 
224

 “[...] A falta de controle pela SEJUC dos dados referentes ao sistema prisional impressiona. Não conseguimos 

da mesma, sequer uma lista minimamente precisa dos nomes e números de presos, seja ela de presos provisórios 

ou de condenados. A falta de planejamento é tamanha que sequer possuem qualificação mínima, com nome 

completo, nome da mãe e data de nascimento. Quanto às referidas inconsistências encontradas na relação da 

SEJUC/RN, segue levantamento a respeito [...].” (Ibidem, p. 11). 
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7.240
 
presos custodiados no Rio Grande do Norte

225
. Dentre as iniciativas recomendadas pelo 

CNJ, pode-se destacar, em estreita síntese, a necessidade de intensificação do Projeto Novos 

Rumos (instituído pela Resolução nº 14/2009-TJRN) por meio de “[...] parcerias e convênios 

com setores público e privado, criando oficinas para trabalho interno e vagas para trabalho”
226

 

e estímulo ao incremento e aceleração da difusão APAC no Estado
227

. 

Além disso, algumas problemáticas já identificadas no Mutirão Carcerário de 2011, 

lamentavelmente, persistiram durante a realização do relatório mais atualizado (2013), 

precisamente: a necessidade de realização de concurso público no âmbito do Judiciário, bem 

como de redistribuição judicial de Varas Criminais e de capacitação funcional para o uso do 

sistema SAJ pelos servidores do TJRN
228

 e a importância da proibição de remoção ou 

transferências de presos (inclusive, para outras Comarcas) sem prévia autorização judicial
229

. 

Ao Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, o referido Conselho orientou 

a criação de novas vagas em todo o sistema penitenciário regional, além da adequação da 

estrutura física dos Centros de Detenção Provisória que “[...] não atendem, nem de longe, aos 

padrões preconizados pelo DEPEN e pelo CNPCP”
230

. 

Oportuno enfatizar, dentre outras pertinentes medidas sugeridas pelo CNJ ao 

Executivo estadual, a confecção de cronograma para acompanhar a reforma dos presídios 

locais, com a realização de “[...] estudos que permitam aferir a efetiva capacidade atual de 

cada estabelecimento”
231

, a necessidade de normatização quanto ao “[...] fornecimento do 

material básico de higiene pessoal, entrega de colchões e material de limpeza”
232

, além da 

regularização da “[...] condição das mulheres recolhidas em delegacias de polícia e 

custodiadas por policiais militares”
233

 e criação de local destinado ao cumprimento de 

medidas de segurança e tratamento ambulatorial no interior do Estado
234

 (notadamente, dentro 

de uma perspectiva de interiorização regional dos serviços prestados apenas pela UPCT nesta 

seara). 

                                                 
225

 Vide listagem de páginas 15-16 (BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório do Mutirão 

Carcerário. 2011. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-

carcerario/relatorios>. Acesso em: 14 abr. 2018.) 
226

 Ibidem, p. 88. 
227

 Idem. 
228

 Ibidem, p. 89. 
229

 Idem. 
230

 Ibidem, p. 90-91. 
231

 Ibidem, p. 91. 
232

 Idem. 
233

 Idem. 
234

 Idem. 
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A urgente reestruturação da SEJUC – a partir de sua subdivisão em uma secretaria 

exclusiva para tratar dos assuntos relacionados ao sistema penitenciário ou, no mínimo, a 

criação de uma “superintendência” dessa mesma natureza – foram sugestões expressas do 

CNJ, ao lado da inadiável pertinência de informatização de seu sistema, com vistas ao 

recadastramento dos presos, fornecimento de dados estatísticos mais precisos e gerenciamento 

carcerário mais célere
235

. 

Também foram sugeridas diversas diretrizes de implementação de serviços públicos 

aos detentos, precisamente, alimentação, saúde, assistência médica, farmacêutica e jurídica 

(para esta última, foi sugerida a realização de concurso público para o provimento de cargos 

de Defensor Público, além da capacitação mínima dos diretores das unidades prisionais
236

), 

bem como a criação do Patronato Penitenciário, no intuito de “[...] evitar o imenso número de 

mazelas e irregularidades no sistema prisional”
237

, além da criação de “meios de informação 

ao preso”, com vistas a fornecer a cada recluso a situação processual de seu recolhimento, 

seja em caráter definitivo ou provisório
238

. 

Essas foram apenas algumas das trinta e quatro medidas sugeridas pelo CNJ por 

ocasião do Mutirão Carcerário do ano de 2013. Nesse sentido, deve-se chamar a atenção para 

o fato de que, no corpo do relatório de 2013, já estava consignado que o Poder Executivo do 

Estado do Rio Grande do Norte não cumpriu as recomendações do CNJ desde as inspeções 

realizadas no ano de 2010, as quais compuseram todas as informações (verdadeiros alertas!) 

do relatório do Mutirão Carcerário de 2011
239

. 

Apesar da notória piora nos cenários detectados pelo Conselho Nacional de Justiça 

durante os Mutirões Carcerários de 2011 e 2013 e dos diversos avisos do mencionado órgão 

judicial quanto às sugestões de melhora da engrenagem carcerária local, pode-se dizer que o 

Estado do Rio Grande do Norte manteve-se inerte ou, residualmente, adotou medidas 

insuficientes para conter a crônica violação sistêmica de direitos fundamentais dos reclusos, o 

que culminou (previsivelmente) em um contexto insustentável de absoluta falência do sistema 

                                                 
235

 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório do Mutirão Carcerário. 2011. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-carcerario/relatorios>. Acesso em: 

14 abr. 2018, p. 92. 
236

 Ibidem, p. 92-93 
237

 Ibidem, p. 93. 
238

 Ibidem, p. 94. 
239

 “[...] As recomendações feitas no mutirão anterior não foram acolhidas e a situação estrutural dos presídios, 

cadeias públicas, centros de detenção e delegacias de polícia, que já era caótica, tornou-se ainda pior. As 

inspeções às unidades prisionais do estado serviram, com raras exceções, para demonstrar o total caos e 

abandono a que está sujeito o sistema prisional.” (Ibidem, p. 101.) 
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penitenciário, seguida pela perene calamidade e enraizada na frágil política de segurança 

pública que, por sua vez, nutre todos os medos sociais
240

. 

 

5.1.2 A agudização da crise da segurança pública (2015-2018) 

 

Com base nas informações até aqui coletadas, é possível sedimentar o entendimento 

de que o Estado do Rio Grande do Norte desconsiderou todas as observações feitas pelo 

Conselho Nacional de Justiça nos Mutirões Carcerários dos anos 2011 e 2013 e, com esse 

comportamento omissivo (total ou parcial), contribuiu para a ocorrência de novos fenômenos 

da violência pública e para a forte sensação de insegurança atualmente experimentada pela 

população local. 

Além dos citados relatórios do CNJ, a agudização da crise pode ser visualizada por 

meio do visível aumento estatístico de mortes percebido na década de 2005 a 2015. No ano de 

2005, o número de homicídios no Estado do Rio Grande do Norte era de 406 (quatrocentos e 

seis), quantitativo o qual, embora não seja o ideal em termos humanísticos, ainda demonstrava 

uma perspectiva pacata do RN, especialmente, quando comparado a outros Estados do 

Nordeste que já contavam, à época, com mais de mil homicídios por ano – cite-se, de forma 

decrescente, os Estados de Pernambuco (4.330), Bahia (2.881), Ceará (1.699) e Alagoas 

(1.203). Contudo, em 2015, o quantitativo de homicídios do Estado do Rio Grande do Norte 

foi elevado para 1.545 (mil, quinhentos e quarenta e cinco), o que evidencia um preocupante 

aumento de “+232,0%” (duzentos e trinta e dois por cento) na referida década
241

. 

                                                 
240

 “[...] Superlotação, unidades depredadas, falta de investimento, presos em delegacias de polícia, falta de 

assistência material e à saúde, celas insalubres, fétidas, escuras e sem ventilação, esgoto sendo lançado a céu 

aberto afetando a população circunvizinha às unidades, lixo espalhado pelas celas e corredores, proliferação de 

ratos e insetos, disseminação de doenças infectocontagiosas, total descaso com o preso e sua família, 

desvalorização dos servidores do sistema penitenciário, dentre outras tantas mazelas que conduziram e 

conduzem o sistema prisional do estado à total falência, ineficácia e ineficiência. Seres humanos permanecem 

recolhidos nos calabouços e masmorras do Estado, sem assistência médica, psicológica, educacional ou qualquer 

atividade ocupacional regular. Os presos com problemas de saúde, da mais variada ordem, aidéticos, 

tuberculosos, portadores de distúrbios mentais e físicos, são mantidos em condições absurdas, sem o adequado 

tratamento. Pode-se dizer que as penas são executadas de forma cruel, em clara afronta ao contido no artigo 5º, 

inciso XLVIII, alínea “e” da Constituição Federal, pois os presos são trancafiados em locais insalubres, fétidos, 

superlotados, sem assistência e entregues à própria sorte.” (BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

(Brasil). Justiça Federal. Relatório do Mutirão Carcerário. 2011. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-carcerario/relatorios>. Acesso em: 14 

abr. 2018, p.101.) 
241

 Vide “Tabela 1.3 - Número de homicídios por Unidade da Federação - Brasil, 2005 a 2015” no Atlas da 

Violência 2017 (BRASIL. IPEA. Atlas da Violência. 2017. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/2/2017>. Acesso em: 20 abr. 2018.) 
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Desse modo, em que pese a existência de diversas macrocausas que influenciam na 

aferição de índices de violência social, o ano de 2015 ganha especial relevo, visto que, no 

período compreendido entre 11 (onze) a 18 (dezoito) de março, a sociedade potiguar 

presenciou a erupção das tensões organizacionais do sistema penitenciário norte-rio-

grandense e assistiu, com olhos de tristeza e pânico, as rebeliões carcerárias ocorridas em 16 

(dezesseis)
242

 das 33 (trinta e três) unidades prisionais existentes à época na citada localidade. 

A articulação dos detentos para a deflagração dessas manifestações teria sido 

motivada, teoricamente, pela contínua negação de seus direitos fundamentais, pois, de acordo 

com o teor de uma carta manuscrita pelos próprios apenados, suas reivindicações 

aglutinavam-se em demandas atinentes à alimentação, ao atendimento médico, à regularidade 

de visitas íntimas e sociais, além de outros preceitos constitucionais continuamente extirpados 

desde a segregação ao cárcere
243

. 

Foram perpetrados incêndios contra veículos que integram a frota destinada ao 

transporte público e, inclusive, contra uma viatura da Polícia Militar
244

 (os quais foram, em 

tese, comandados por pessoas que estavam recolhidas no interior das unidades prisionais), 

além de inúmeros prejuízos à estrutura física das unidades prisionais ora depredadas. 

Assim, no contexto da séria insegurança social ocasionada pelo conjunto de ações 

delituosas percebidas nas ruas, foi declarado o estado de calamidade em todo o sistema 

penitenciário do RN (SISPEN/RN), nos moldes do Decreto nº 25.017, de 16 de março de 

2015, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) na data de 17 de março de 2015 (DOE nº. 

13.397). 

                                                 
242

 Precisamente: 1) Cadeia Pública de Caraúbas; 2) Cadeia Pública de Mossoró – Des. Manoel Onofre de Souza; 

3) Cadeia Pública de Natal – Raimundo Nonato; 4) Cadeia Pública de Nova Cruz; 5) Complexo Prisional João 

Chaves; 6) Complexo Penal Estadual Agrícola Dr. Mário Negócio; 7) Penitenciária Estadual de Alcaçuz – Dr. 

Francisco Nogueira Fernandes; 8) Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga; 9) Penitenciária Estadual 

de Parnamirim – Des. João Marinho da Silva; 10) Penitenciária Estadual do Seridó; 11) Centro de Detenção 

Provisória Potengi; 12) Centro de Detenção Provisória da Ribeira; 13) Centro de Detenção Provisória da Zona 

Norte; 14) Centro de Detenção Provisória de Ceará-Mirim; 15) Centro de Detenção Provisória de Macaíba e 16) 

Centro de Detenção Masculino de São Paulo do Potengi; conforme Termo de Ajuste de Gestão (TAG) nº 

01/2015, firmado na data de 18/03/2015; 
243

 Em carta, presos do RN listam reivindicações ao governo; veja: Texto escrito em Alcaçuz foi obtido com 

exclusividade pelo G1. Detentos pedem energia, TVs, ventiladores e tênis para jogar bola. G1 RN. 2015. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2015/03/em-carta-presos-do-rn-listam-

reivindicacoes-ao-governo-veja.html>. Acesso em: 17 mar. 2015. 
244

Criminosos incendeiam cinco ônibus e uma viatura. Tribuna do Norte. 2015. Disponível em: 

<http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/criminosos-incendeiam-cinco-a-nibus-e-uma-viatura/308689>. 

Acesso em: 17 mar. 2015. 
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Em que pese a presença da Força Nacional no RN
245

 e os esforços do Poder Executivo 

em conjunto com instituições públicas
246

, iniciaram-se novas ondas de violência e revolta por 

parte dos presos
247

, tendo em vista que o remanejamento interno desses e as transferências 

para localidades alheias à capital acirraram os ânimos entre os condenados já existentes 

nesses lugares e aqueles que para lá foram transferidos, nutrindo, com isso, sérios problemas 

de superlotação e ameaças à sociedade. 

Nesse cenário, as Recomendações e demais Propostas do Ministério Público 

Estadual
248

 não estavam sendo atendidas pelo Executivo
249

, sendo evidenciada, com as 

sucessivas mortes, por “enforcamentos” – notadamente, numa suposta tentativa de camuflar 

“suicídios” ou espancamentos no interior das unidades
250

 – uma íngreme piora no sistema 

penitenciário do RN. 

                                                 
245

 Força Nacional atua em presídios do RN a partir desta quarta, diz secretária: Kalina Leite não informou 

horário que militares irão para unidades prisionais. Estado chega ao 8º dia de rebeliões; 14 presídios já tiveram 

motins. G1 RN. 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2015/03/forca-

nacional-assume-presidios-do-rn-nesta-quarta-diz-secretaria.html>. Acesso em: 18 mar. 2015.  
246

 (RIO GRANDE DO NORTE. ASSECOM/RN. SIN divulga relação de serviços para recuperação dos 

presídios. 2015. Disponível em: 

<http://www.emparn.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=69815&ACT=null&PAGE=null&PARM

=null&LBL=NOTÍCIA>. Acesso em: 19 mar. 2015.);  (RIO GRANDE DO NORTE. ASSECOM/RN. Presídios 

já começam a ser reparados pela SIN após motins. 2015. Disponível em: 

<http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=70077&ACT=null&PAGE=0&PARM=null&LBL

=ACERVO+DE+MATÉRIAS>. Acesso em: 23 mar. 2015.); (MPRN sugere ações de combate às rebeliões nos 

presídios e onda de violência no Estado: Transferência de presos para Presídio Federal de Mossoró foi necessária 

como forma de buscar reduzir interferência de líderes no sistema penitenciário estadual. Portal do Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Norte. 2015. Disponível em: 

<http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/criminal/criminal-noticias/6728-mprn-sugere-acoes-de-combate-as-

rebelioes-nos-presidios-e-onda-de-violencia-no-estado>. Acesso em: 24 mar. 2015.) 
247

 Inaugurada há 47 dias, cadeia feita com doações está superlotada no RN: CDP de Apodi, no Oeste, recebeu 

transferência de 30 presos nesta terça. Centro de Detenção foi erguido com mão-de-obra carcerária. G1 RN. 

2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2015/03/inaugurada-ha-47-dias-

cadeia-feita-com-doacoes-esta-superlotada-no-rn.html>. Acesso em: 24 mar. 2015.);  (Presos da Delegacia de 

Plantão Zona Sul de Natal realizam novo motim: Presos se rebelaram na noite desta terça-feira (7). Esse é o 

segundo motim na delegacia em 48 horas. G1 RN. 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-

norte/noticia/2015/04/presos-da-delegacia-de-plantao-zona-sul-de-natal-realizam-novo-motim.html>. Acesso 

em: 08 abr. 2015); Presos de Parelhas ameaçam população e cobram transferência. Tribuna do Norte. 2015. 

Disponível em: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/presos-de-parelhas-ameaa-am-populaa-a-o-e-cobram-

transfera-ncia/310590>. Acesso em: 08 abr. 2015.) 
248

 MPRN e representantes do Fórum Permanente entregam propostas para minimizar problemas no sistema 

prisional do RN: Governador Robinson Faria também recebeu minuta de TAC para reduzir superpopulação 

carcerária. Portal do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. 2015. Disponível em: 

<http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/criminal/criminal-noticias/6743-mprn-e-representantes-do-forum-

permanente-entregam-propostas-para-minimizar-problemas-no-sistema-prisional-do-rn>. Acesso em: 01 abr. 

2015. 
249

 ARAÚJO, Ricardo. Emergência demorada. Tribuna do Norte. 2015. Disponível em: 

<http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/emerga-ncia-demorada/324264>. Acesso em: 13 set. 2015. 
250

  (Fugas e mortes continuaram após emergência. Tribuna do Norte. 2015. Disponível em: 

<http://tribunadonorte.com.br/noticia/fugas-e-mortes-continuaram-apa-s-emerga-ncia/324266>. Acesso em: 13 

set. 2015.); (Preso é espancado e morre dentro de penitenciária no RN, diz Coape: Crime aconteceu nesta 

segunda (21) na Penitenciária Estadual de Parnamirim. Manoel Ambrosio Sobrinho foi espancado na quadra do 
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Em 15 de setembro de 2015, o Governo do Estado prorrogou, por meio do Decreto nº 

25.508/2015
251

, o estado de calamidade no sistema prisional por mais 180 (cento e oitenta) 

dias. Entretanto, verificou-se a continuidade das mortes dentro do ambiente penitenciário. 

No ano de 2016, faz-se importante destacar as notícias atinentes ao parto ocorrido 

dentro da ala feminina do Complexo Penal Dr. João Chaves – frise-se, realizado pelas 

próprias companheiras de cela da custodiada (parturiente), já que essa não recebeu nenhum 

auxílio estatal no procedimento
252

 – bem como a invasão à sede da Secretaria de Justiça e 

Cidadania-SEJUC e da Coordenação de Administração Penitenciária-COAPE
253

 (prédio 

situado no Centro Administrativo do RN, na Zona Sul de Natal/RN), ocasião em que quatro 

salas foram violadas, precisamente, a chefia de gabinete, o gabinete do secretário adjunto, a 

diretoria da COAPE e o gabinete do próprio secretário. 

Apesar das graves informações midiáticas até aqui trazidas, o Estado, aparentemente, 

continuou se abstendo de adotar iniciativas enérgicas e especificamente direcionadas para a 

superação do referido problema local. Assim, em menos de um mês, a sede da 

SEJUC/COAPE foi novamente invadida
254

 e os “suicídios”
255

 continuaram a ocorrer no 

                                                                                                                                                         
pavilhão 2. G1 RN. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/03/preso-e-

espancado-e-morre-dentro-de-penitenciaria-no-rn-diz-coape.html>. Acesso em: 22 mar. 2016.); (BARBOSA, 

Anderson. Mais 2 presos morrem em presídios do RN; são 3 em menos de 24 horas: Na noite desta segunda, 

preso foi espancado até a morte em Parnamirim. Já nesta terça, outros dois foram achados mortos em Natal e 

Nísia Floresta. G1 RN. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/03/mais-

2-presos-morrem-em-presidios-do-rn-sao-3-em-menos-de-24-horas.html>. Acesso em: 22 mar. 2016.); 

(BARBOSA, Anderson. Direção de Alcaçuz identifica preso assassinado dentro da penitenciária: Rogério Dias 

Sabino foi morto na noite desta segunda (22) no pavilhão 1. Penitenciária de Alcaçuz, em Nísia Floresta, é o 

maior presídio do RN. G1 RN. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-

norte/noticia/2016/02/direcao-de-alcacuz-identifica-preso-assassinado-dentro-da-penitenciaria.html>. Acesso 

em: 23 fev. 2016.) 
251

 RIO GRANDE DO NORTE. Decreto nº 25.582, de 15 de setembro de 2015. Prorroga, por mais 180 (cento 

e oitenta) dias, o estado de calamidade, abrangente exclusivamente do Sistema Penitenciário do Estado do Rio 

Grande do Norte, para o fim de legitimar a adoção e execução de medidas emergenciais que se mostrarem 

necessárias ao restabelecimento do seu normal funcionamento. Disponível em: 

<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000089873.PDF>. Acesso em: 22 mar. 2016. 
252

 BARBOSA, Anderson. Presa dá à luz dentro de cela em complexo penal de Natal: Parto, feito por 

companheiras de cela, aconteceu na manhã desta segunda. Depois do nascimento, mãe e filha foram levadas para 

um hospital. G1 RN. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/03/presa-

da-luz-dentro-de-cela-em-complexo-penal-de-natal.html>. Acesso em: 21 mar. 2016. 
253

 Bandidos arrombam sede da Secretaria de Justiça do RN: Fato aconteceu entre a noite de domingo e a 

madrugada desta segunda. Segundo Secretário, documentos, notebooks e televisores foram roubados. G1 RN. 

2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/03/bandidos-arrombam-sede-da-

secretaria-de-justica-do-rn.html>. Acesso em: 21 mar. 2016. 
254

 Secretaria de Justiça do RN é arrombada; é o 2º caso em um mês: Fato aconteceu entre a noite de sábado e a 

madrugada desta segunda. Cinco salas foram invadidas, segundo os funcionários. G1 RN. 2016. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/04/secretaria-de-justica-do-rn-e-arrombada-e-o-2-

caso-em-um-mes.html>. Acesso em: 11 abr. 2016.  
255

 BARBOSA, Anderson. Enforcado em trave, preso morre dentro da maior penitenciária do RN: 

Coordenadoria de Administração Penitenciária suspeita de assassinato. Foto do preso ainda vivo, com uma corda 

em volta do pescoço, foi divulgada. G1 RN. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-

 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000089873.PDF
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interior das unidades prisionais, não havendo, portanto, impulsionamentos mais efetivos na 

humanização da execução penal potiguar. 

Considerando que a administração penitenciária no RN cabe, expressamente, à 

Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUC), conforme redação expressa do art. 1º, IV do 

Decreto Estadual nº 14.331/1999, a reiterada invasão à sede da referida Secretaria demonstra, 

em conjunto com outros fatores supracitados, o efetivo Estado de Coisas Inconstitucional na 

realidade do Estado do Rio Grande do Norte, ante a reprovável incidência de condutas 

criminosas em instituições públicas que simbolizam o deficitário gerenciamento do poder 

público perante o mencionado sistema. 

Assim, diante do persistente cenário caótico acima exposto, por meio do Decreto nº 

25.924, de 16 de março de 2016, o Estado do Rio Grande do Norte prorrogou, novamente, o 

estado de calamidade no sistema prisional do RN
256

. Tal iniciativa também não foi suficiente 

para reestruturar o sistema penitenciário local. 

Em julho de 2016, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SESED/RN) 

confirma “32 ataques a veículos e prédios em dez cidades do RN”
257

. Ademais, em apenas 

cinco dias do mês de agosto do citado ano, haviam sido contabilizados “81 ocorrências, entre 

incêndios, tentativas de incêndio, disparos contra prédios públicos e proximidades, além de 

depredações”
258

 

Posteriormente, mesmo após os esforços das autoridades públicas no intuito da 

superação do estado de calamidade do sistema prisional, o índice de homicídios do RN 

continuou a crescer ante o registro de 1.854 (mil, oitocentas e cinquenta e quatro) mortes no 

ano de 2016, cujo aumento percebido foi de 309 (trezentas e nove) vítimas com relação ao 

                                                                                                                                                         
norte/noticia/2016/03/enforcado-em-trave-preso-morre-dentro-da-maior-penitenciaria-do-rn.html>. Acesso em: 
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em: 01 maio. 2016. 
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estado/353738>. Acesso em 10 mar. 2018. 
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ano de 2015 (1.545 mortes). Desse modo, com base na década entre 2006 e 2016, tem-se que 

a violência letal no Rio Grande do Norte persiste aumentando (“+256,9%”)
259

. 

Em 14 de janeiro de 2017, ocorreu uma verdadeira carnificina no interior da 

Penitenciária Estadual de Alcaçuz, Comarca de Nísia Floresta/RN, precisamente, em 

decorrência de um violento confronto armado entre os detentos de tal unidade prisional, os 

quais integravam, em tese, facções criminosas rivais (PCC e “Sindicato do Crime”). 

Foram contabilizados 26 (vinte e seis) mortos e há informação jornalística de que 15 

foram decapitados, o que dificultou sobremaneira a identificação dos corpos e, 

consequentemente, o desenvolvimento das correspondentes investigações. Um deles 

permanece sem qualquer identificação e, considerando que este não foi procurado por 

qualquer familiar, foi sepultado como indigente
260

. 

De acordo com Camila Nunes Dias e Bruno Paes Manso, o novo massacre (ocorrido 

em 14/01/2017) “[...] era um retrato da destrambelhada política penitenciária do Estado”
261

, a 

qual contava com sérios equívocos logísiticos desde a sua constituição. A peniteniária de 

Alcaçuz, originariamente, era foi fruto de um projeto de arquitetura de duas alunas da UFRN, 

contudo, em muito se distanciou da versão original de tal trabalho (o qual, teoricamente, 

possuía um porte menor, estabelecia a necessidade de pisos reforçados, capacidade para 600 

detentos, além de perspectivas de ressocialização). 

Os pisos reforçados jamais foram instalados e, na data da referida rebelião, Alcaçuz 

contava com quase o dobro de sua capacidade, precisamente: 1.150 (mil cento e cinquenta) 

detentos. Além disso, somado à negligência estatal percebida desde a gênese desse modelo 
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para fornecer material genético", acrescentou o perito criminal Marcos Brandão, diretor-geral do Itep.” 

(TAVARES, Andréa; CARVALHO, Fredd. Maioria dos mortos identificados em Alcaçuz era condenada por 

roubo. G1 RN. 2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2017/01/maioria-dos-

presos-mortos-em-alcacuz-era-condenada-por-roubo.html>. Acesso em 26 abr. 2018.) 
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repressivo no RN, o terreno arenoso e flexível das dunas de Nísia Floresta, tornou Alcaçuz 

um verdadeiro palco de sucessivas fugas e completa desordem
262

. 

Em reforço à visualização do Estado de Coisas Inconstitucional no Estado do Rio 

Grande do Norte, deve-se destacar que, além de o sistema penitenciário do RN encontrar-se 

em estado de calamidade por mais de três anos, o Governo local também declarou estado de 

calamidade em três outras áreas públicas, precisamente, no âmbito das reservas hídricas 

afetadas pela seca, na saúde pública e, mais recentemente, na segurança pública. 

Em ordem cronológica, tem-se o Decreto nº 25.051, de 27 de março de 2015 (DOE nº 

13.406), o qual “Declara Estado de Calamidade Pública nas áreas dos Municípios do Estado 

do Rio Grande do Norte afetados por desastre natural climatológico por estiagem prolongada, 

que provoca a redução sustentada das reservas hídricas existentes (COBRADE/1.4.1.2.0 - 

Seca), e dá outras providências”, renovado por meio do Decreto nº 25.535, de 23 de setembro 

de 2015 (DOE nº 13.528). 

Posteriormente, no ano de 2017, foi declarado estado de calamidade na “área da saúde 

pública do Estado do Rio Grande do Norte”, conforme consta o Decreto Estadual nº 26.988, 

de 5 de junho de 2017 (DOE nº 13.941, p. 02). 

Assim, embora o Estado do Rio Grande do Norte tenha elaborado um Plano 

Estratégico de Segurança Pública para o período compreendido entre os anos 2017 a 2020
263

, 

a maior representação de que tal plano não foi devidamente seguido foi a greve da Polícia 

Militar em janeiro de 2018, o que fez com que o Poder Executivo do RN viesse a declarar o 

“estado de calamidade no Sistema de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, 

para o fim de legitimar a adoção e execução de medidas emergenciais que se mostrarem 

necessárias ao restabelecimento do seu normal funcionamento”, nos moldes do Decreto nº 

27.675, de 05 de janeiro de 2018 (DOE nº 14.085, p. 11). 

Dessa forma, conclui-se que, após a declaração inicial do estado de calamidade no 

SISPEN/RN, ocorreram seis sucessivas prorrogações do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

atinentes à renovação do estado de calamidade – cenário o qual, frise-se, evidencia a 

existência de mais de três anos consecutivos (março de 2015 a agosto de 2018) de perene 

incapacidade de o Estado do Rio Grande do Norte se reerguer no sentido de promover o pleno 
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funcionamento de políticas públicas estruturadas – frise-se: não só na área de segurança 

pública e no sistema penitenciário. 

 

 

5.2 A IMPORTÂNCIA DA ESTRATÉGIA TRANSVERSAL NA EFETIVAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALTA COMPLEXIDADE 

 

A segurança pública, seara que guarda íntima relação com o sistema penitenciário, 

traduz-se em um tema de elevada complexidade, em especial, no contexto da sociedade atual 

(tanto pelo aumento demográfico, quanto pela hiperconectividade que predomina em níveis 

globais), fazendo com que transformações internas sejam imprescindíveis à compatibilização 

dessa área com a perspectiva democrática-constitucional. 

Nesse raciocínio, não mais se admite pensar na segurança pública de maneira 

estritamente repressiva e, portanto, dissociada de todas as nuances sociais que permeiam tal 

cenário (saúde, educação, saneamento básico, assistência social, moradia, transporte público 

etc). Para se ter uma ideia da importância de uma política transversal de segurança pública, 

pode-se dizer que até mesmo a qualidade da prestação do serviço de iluminação pública 

(frise-se: o qual, tecnicamente, não possui relação com as polícias civil e militar ou outros 

órgãos públicos judiciais) impacta diretamente na segurança pública, precisamente, na medida 

em que áreas mais escuras (ou seja, aquelas mais desassistidas pelo poder público) são palco 

para a ocorrência de mais delitos. 

Em outras palavras, é no descaso do Estado que o crime se instala e, com ele, as 

organizações criminosas ganham força por fornecer, material e financeiramente, tudo aquilo 

que é abandonado ou desvalorizado durante a gestão de políticas públicas e na própria 

definição de quais dessas serão prioritárias ou não para o governo. 

Assim, tendo em vista que, no âmbito do sistema penitenciário nacional, há uma grave 

reprovação popular quanto à assimilação dos potenciais de reinserção social daqueles que já 

cumpriram integralmente sua respectiva reprimenda penal, pode-se dizer que os condenados, 

além de não contabilizarem votos aos políticos (art. 15, III, CF/88), constituem (em termos 

fáticos, não normativos) uma massa de sem direitos
264

. 

Em verdade, aqueles que transgrediram as normas ora estabelecidas são vistos como 
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verdadeiros inimigos sociais e, desse modo, não são dignos de compor um grupo com voz 

ativa e capaz de alcançar mudanças expressivas – razão pela qual o ativismo judicial 

estrutural se faz tão relevante nessa perspectiva. Entretanto, todas as urgentes medidas a 

serem adotadas no sistema penitenciário não podem se restringir à espera de um trâmite 

judicial para que, somente por meio dessa prestação jurisdicional, sejam efetivadas as 

respectivas políticas públicas. 

Com isso, faz-se inadiável o amadurecimento da segurança pública não só como uma 

área com presença bélica e voltada à repressão, mas como um espaço dialógico e receptivo 

aos influxos de outras áreas públicas, visto que apenas essa percepção macrossistêmica 

impulsionará uma visualização mais ampla e efetiva da prevenção e da repressão criminal de 

maneira integrada e com o fortalecimento da cidadania participativa. 

A cisão da segurança pública com todo o conjunto de fatores que se ramifica no seio 

social representa uma visão arcaica dos gestores e dos operadores do Direito quanto ao tema, 

o que acarreta, inclusive, efeitos danosos na implementação de uma política prioritária de 

segurança pública com balizas constitucionais. 

Há, contudo, uma notória resistência por parte do poder público e demais envolvidos 

nesta seara (servidores públicos, políticos e membros da sociedade civil) em compreender a 

inadiável missão integradora da segurança pública constitucional. Conforme explanado 

anteriormente, essa resistência deriva da falta de representação política dos detentos e da 

equivocada compreensão de fatiamento de áreas públicas a partir da visualização distorcida 

dos direitos humanos e fundamentais quanto à aplicabilidade desses institutos para os 

reclusos, a qual se sustenta na expressão popular “direitos humanos para humanos direitos” 

(como se os indivíduos transgressores perdessem sua humanidade e, portanto, fossem menos 

merecedores de ocupar cenários jurídicos como titulares de direitos). 

Ocorre que esse modelo tradicional de segregação de áreas públicas (e de indivíduos!) 

está incompatível dentro da construção constitucional democrática atual e necessita, com 

urgência, ser reformulado para um modelo que possibilite a implementação de uma política 

transversal, sendo esta característica demonstrada por meio da troca de experiências e 

informações de maneira intersetorial e articulada. 

Assim, distante da atuação pontual e reativa dos responsáveis pela segurança pública 

estadual, a efetiva política de segurança pública deve ser pensada, criada e gerida de forma 

prioritária (ocupando seu merecido local de destaque na agenda política) e, para tanto, deve 

ser devidamente articulada para que se fortaleça na estruturação de uma rede de segurança 

pública. 
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O caráter transversal é, inclusive, uma das diretrizes da Política Nacional de 

Segurança Pública (PnaSP)
265

, conforme consta expressamente no art. 3º, alínea “c”
266

 da 

minuta ora encaminhada pelo Ministério da Justiça à Presidência da República, a qual, no 

endereço virtual do citado Ministério, apresenta sua última modificação datada em 17 de 

fevereiro de 2018, informação esta que salienta a pertinência da recente temática. 

Em pesquisa virtual, verificou-se a existência do Projeto de Lei nº 3734/2012
267

 que 

foi apresentado na Câmara dos Deputados em 23 de abril de 2012 e que se destina, dentre 

outras iniciativas, à criação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 

(PNSPDS) e à instituição do Sistema Único de Segurança Pública (Susp). 

Ao ser encaminhado ao Senado Federal, o mencionado Projeto foi convertido na Lei 

Ordinária nº 13.675, de 11 de junho de 2018
268

, a qual foi publicada no Diário Oficial da 

União (DOU) em 12 de junho de 2018 e somente entrou em vigor na data de 12 de julho do 

mesmo ano, consoante art. 50 de seu texto. Com pequena alteração em sua redação original, a 

Lei nº 13.675/2018 manteve a previsão “atuação integrada” entre União Estados, Distrito 

Federal e Municípios em “ações de segurança pública e políticas transversais” (vide art. 5º, IV 

da mencionada norma jurídica). 

Nesse sentido, diante do contexto incipiente da política nacional de segurança pública 

(em vigor há menos de um mês), faz-se oportuno o breve amparo na estruturação e no 

funcionamento da política pública transversal da cidade Juárez
269

, município localizado no 

México, na fronteira com os Estados Unidos, a qual já foi considerada a localidade mais 

violenta do mundo. 
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5.2.1 A implementação de políticas públicas transversais contra a violência social na 

cidade Juárez – México 

 

A capital do Estado do Rio Grande do Norte, a cidade de Natal, ocupa, atualmente, o 

triste 4º lugar no ranking das cidades mais violentas do mundo
270

, conforme classificação 

definida pela organização de sociedade civil mexicana Segurança, Justiça e Paz, cujo critério 

é o número de homicídios por 100 mil habitantes e a mencionada cidade demonstra um índice 

de “102,56 homicídios por 100 mil habitantes”, o que, de acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), caracteriza um quadro de “violência epidêmica” quando a citada 

correspondência é acima de “10 homicídios por 100 mil habitantes”. 

No ano de 2017, com base em dados coletados em 2016, Natal/RN ocupava o 10º 

lugar no ranking mundial confeccionado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para 

Segurança Pública e Justiça Penal
271

 e o 1º lugar como a mais violenta do Brasil – triste 

liderança essa que, no comparativo brasileiro, foi mantida em 2018. 

Anteriormente, a cidade de Juárez ocupava o posto de cidade mais violenta do mundo, 

em decorrência da intervenção das organizações criminosas, materializada por meio de 

homicídios dolosos, incêndios propositais em estabelecimentos comerciais, roubos de 

automóveis com violência, sequestros, além da exigência de subornos para “manter a 

segurança” (brindar seguridad) pelas mesmas organizações que causaram todas as mazelas 

sociais
272

. 

Para alterar esse cenário, foram criadas leis e estruturas federais destinadas à 

prevenção e combate do delito
273

, além do fortalecimento de organizações da sociedade civil 
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(organizaciones de la sociedad civil – OSC’s) por meio de atividades assistencialistas e ações 

que estimulam a cidadania participativa nos três níveis de governo, as quais, em nível 

municipal (cidade Juárez), consubstanciaram no incremento das lideranças comunitárias 

(liderazgos comunitarios)
274

. 

Verifica-se, no contexto mexicano de segurança pública, a existência de críticas 

atinentes ao caráter essencialmente militarizado e estritamente repressivo do governo 

nacional, ora capitaneado pelo presidente Felipe Calderón (2006-2012)
275

, o qual causou a 

convivência de muitas forças táticas e operacionais com a sociedade civil, mas, diferente do 

que se esperava, não só não abrandou as problemáticas intrínsecas à segurança pública como 

as agravou. O sucessor de Calderón, Enrique Peña Nieto, passou a reformular a estratégia da 

segurança pública por meio de elementos novos e inclusivos (novedosos e incluyentes), cuja 

diferença primordial com seu antecessor foi a priorização da segurança cidadã e democrática 

como ferramenta de atenção às origens da violência
276

. 

Em sequência cronológica, deve-se pontuar a criação do “Subsemun” (Subsidio de la 

Seguridad Pública Municipal) no ano de 2008, o qual perdurou até o ano de 2015, sendo, em 

seguida (2016), convertido para a denominação “FORTASEG” (Subsidio para el 

Fortalecimiento de la Seguridad Pública FORTASEG), traduzido na atuação coordenada 

entre as esferas federal e municipal, cuja dinâmica de descentralização política e as diretrizes 

dialógicas entre diversos órgãos públicos buscaram incentivar a participação social como 

importante ferramenta para alcançar tal finalidade (implementação e fortalecimento da 

segurança pública)
277

. 

No ano de 2010, foi criado o programa governamental “Todos Somos Juaréz”, com 

278 compromissos intesetoriais voltados às áreas da saúde, educação, economia, empregos, 

assistência social e segurança pública e que, em conjunto, consistiam na criação de uma rede 

de segurança social ao lado da estruturação de centros comunitários e resgate dos espaços 

                                                 
274

 Idem. 
275

 “[...] El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006–2012) se caracterizó, entre otras acciones, por 

desplegar a efectivos del ejército y fuerzas civiles federales disponibles en diversos “operativos” como medida 

correctiva, punitiva y de enfrentamiento en contra de los cárteles de la droga, esto con el propósito de recuperar 

territorios y restablecer las condiciones mínimas de convivencia social” (Idem). 
276

 “[...] La diferencia con su antecesor en esta materia se basó en privilegiar el paradigma de la seguridad 

ciudadana y democrática como herramienta de atención a los orígenes de la violencia” (Paniagua Vázquez, A., 

& Camargo-González, I. (2017). La implementación de las políticas públicas para la prevención de la 

violencia em el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua: el involucramiento de la sociedad civil a través de 

los liderazgos comunitarios. Acta Universitaria, 27(4), 92-108. doi: 10.15174/au.2017, p. 97.) 
277

 Ibidem, p. 105. 



119 

 

públicos
278

. 

Em 2013, houve a implementação do Programa Nacional para a Prevenção Social da 

Violencia e do Delito (PRONAPRED)
279

, destinado a articular políticas públicas, estratégias e 

ações de prevenção da violência, a partir de uma ideologia “[...] transversal, interinstitucional 

e intersectorial en el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana y en el 

fortalecimiento de la cohesión comunitaria”. 

Inclusive, durante esse processo emancipação cidadã como mecanismo de 

aprimoramento democrático da política de segurança pública, a universidade apresentou um 

papel primordial em tal percurso, visto que atuou como principal responsável na distribuição, 

condução e evolução do PRONAPRED nos anos 2014 e 2015, precisamente, como forma de 

conceder maior transparência e confiabilidade no decorrer de todas as fases implementadas 

pelo poder público
280

. 

 

5.2.2 A atuação transversal da política pública sobre drogas do Projeto “Transformando 

Destinos” do Estado do Rio Grande do Norte 

 

Há, ainda, outra temática que, assim como o sistema penitenciário, contém uma 

elevada carga de estigmatização social, precisamente, o uso abusivo de álcool e outras 

substâncias entorpecentes, cuja visão predominante na sociedade é eivada de preconceitos e 

julgamentos contra o usuário de drogas, o qual, comumente, é visto como uma pessoa fraca 

ou inválida ou irrecuperável, até mesmo indigna para uma vida com qualidade e respeito por 

ter escolhido esse caminho (uso de drogas). 

Sobre o assunto, a Política Nacional sobre Drogas foi regulamentada pela Resolução 

nº 03/GSIPR/CH/CONAD, de 27 de outubro de 2005, oriunda do Conselho Nacional 

Antidrogas
281

, cuja implementação de uma “rede de assistência integrada”
282

, a partir do 

                                                 
278

 Ibidem, p. 97. 
279

 “[...] El programa, vigente a partir del año 2013, fue el instrumento rector que articuló las políticas 

públicas, estrategias y acciones de prevención de las violências y la delincuencia para incidir desde una 

perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la seguridad y convivencia 

ciudadana y en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria”. (Idem.) 
280

 “[...] La principal responsa- bilidad de la distribución, seguimiento y evaluación del Pronapred de los años 

2014 y 2015 recayó en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.” (Ibidem, p. 99.)  
281

 Atualmente, há um direcionamento institucional para que a expressão “anti” seja suprimida em decorrência da 

ideologia repressiva que tal partícula transmite, havendo inclinação para utilização exclusiva da expressão “sobre 

drogas”. A menção ao Conselho Nacional Antidrogas foi utilizada na presente dissertação no intuito de preservar 

a redação original da citada Resolução. 
282 

Vide fragmento extraído dos objetivos da Política Nacional sobre drogas: “- Implantar e implementar rede de 

assistência integrada, pública e privada, intersetorial, para pessoas com transtornos decorrentes do consumo de 
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estabelecimento de um fluxo intersetorial, já figurava (frise-se: há 13 anos) como um dos 

objetivos da referida Política. 

Em seguida, a Lei Federal nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, ao disciplinar sobre o 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), tratou expressamente sobre a 

intersetorialidade
283

 como um dos princípios do mencionado sistema e evidenciou a 

abrangência transversal da citada política, ante a existência de “medidas para prevenção do 

uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas”, além das 

“normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas”. 

No ano de 2010, foi instituído o “Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras 

Drogas” e criado o “Comitê Gestor”, por meio do Decreto Federal nº 7.179, de 20 de maio de 

2010. A essência do mencionado Plano era viabilizar a execução descentralizada dos três 

níveis de governo (Federal, Estadual e Municipal) para que, por meio da concentração de 

todos esses esforços (o que se insere na perspectiva transversal) e com o estabelecimento de 

um vínculo dialógico entre “[...] políticas e ações de saúde, assistência social, segurança 

pública, educação, desporto, cultura, direitos humanos, juventude, entre outras”
284

, fosse 

possível implementar o que preceitua a Polícia Nacional sobre Drogas. 

No âmbito regional, por meio do Acordo de Cooperação nº 01/2012-

FUNAD/SENAD/MJ
285

, o Estado do Rio Grande do Norte apresentou seu interesse na 

abordagem interinstitucional da política sobre drogas, ao pactuar com a União, por intermédio 

da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (SENAD), com o Ministério da Justiça e com 

o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a capitalização do Fundo Nacional 

Antidrogas. 

Contudo, após ter sido verificada a falta de articulação entre as Secretarias do Poder 

                                                                                                                                                         
substâncias psicoativas, fundamentada em conhecimento validado, de acordo com a normatização funcional 

mínima, integrando os esforços desenvolvidos no tratamento”. (BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria 

Nacional de Políticas Sobre Drogas – Senad. Política Nacional sobre Drogas. 2018. Disponível em: < 

http://www.justica.gov.br/sua-protecao/politicas-sobre-drogas>. Acesso em: 20 abr. 2018.) 
283 

Art. 4
o São princípios do Sisnad: […] VI - o reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados 

com o uso indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito. (BRASIL. Lei nº 

11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; 

prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de 

drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes 

e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/lei/l11343.htm>. Acesso em: 10 jul. 2018.) 
284 

Vide redação do art. 1º, §§1º e 2º do Decreto Federal nº 7.179/2010. (BRASIL. Decreto nº 7.179, de 20 de 

maio de 2010. Institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, cria seu Comitê Gestor, e 

dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/decreto/d7179.htm>. Acesso em: 10 jul. 2018.) 
285

 Transformando Destinos. Portal do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. 2015. 

Disponível em: <http://www.mprn.mp.br/portal/transformandodestinos>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
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Executivo do Estado do Rio Grande do Norte durante a execução do Programa “RN Vida” no 

ano de 2013, enquanto derivação do Programa Federal “Crack é possível vencer” (ora apoiado 

nos três eixos estruturantes de cuidado, autoridade e prevenção), o Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Norte sugeriu a reformulação de tal Programa regional para atender 

ao caótico contexto do uso abusivo de álcool e drogas ilícitas para o Projeto “Transformando 

Destinos”
286

. 

Distante do modelo tradicional de gerenciamento de políticas sobre drogas no viés 

acusatório do Ministério Público – cujo fatiamento de atribuições ministeriais nesta seara 

estava relacionado com a atuação exclusiva das Promotorias da Saúde (diante da dependência 

química e outras problemáticas adstritas ao desempenho cível do MP) ou das Promotorias 

Criminais (com a repressão contra o usuário de drogas, sem concedê-lo a devida assistência 

psicossocial do eixo cuidado) ou outras Promotorias específicas que não se articulavam – 

surgiu uma inovadora ideologia de responsabilidade compartilhada e atuação ministerial de 

forma intersetorial, consubstanciada no fortalecimento integrado dos eixos acima 

mencionados. 

O “Transformando Destinos” propõe-se, portanto, a romper com o modelo de 

isolamento temático até então vigente (e infrutífero!) para passar a compreender o uso 

abusivo de drogas em um contexto de pluriparticipação de todos os agentes públicos atuantes 

nesta temática complexa e de acentuado interesse social. Nesse raciocínio, engajou-se no 

fornecimento de campanhas de conscientização do Poder Executivo Estadual e gestores 

municipais quanto à importância social do referido Projeto para que, numa perspectiva de 

interiorização de articulações entre as Secretarias locais (Estado e Municípios), fosse viável a 

estruturação de uma rede completa, composta pelas vertentes assistencial, preventiva e, 

residualmente, repressiva. 

Já no ano de 2015 (primeiro ano do “Transformando Destinos”), o Poder Executivo do 

Estado do Rio Grande do Norte editou a Lei nº 9.977, de 04 de setembro de 2015
287

, a qual 

“cria a Rede Estadual de Políticas Públicas sobre drogas, e dá outras providências”. Em 

dezembro de 2015, foi instituído o Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas do 

Estado do Rio Grande do Norte (SISED/RN), disciplinado pela Lei nº 10.036, de 29 de 

dezembro de 2015
288

 e destinado a “articular, integrar, organizar e coordenar as atividades 

                                                 
286

 Idem.  
287

 Transformando Destinos. Portal do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. 2015. 

Disponível em: <http://www.mprn.mp.br/portal/transformandodestinos>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
288

 Idem. 



122 

 

relacionadas com a prevenção do uso abusivo, atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas, bem como repressão ao tráfico ilícito de drogas, e dá outras 

providências”. 

Importante registrar que o “Transformando Destinos” também estimulou os executivos 

municipais na criação do Sistema Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (SISMUD), 

como relevante ferramenta jurídica na interiorização da ideologia do sistema estadual 

(SISED). Além disso, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, dentro dessa 

perspectiva proativa e intersetorial, colaborou diretamente na formulação de políticas públicas 

municipais e regionais, por meio da elaboração de planos de políticas sobre drogas 

atualizados e realizáveis, bem como pela implementação dos respectivos Conselhos e Comitês 

gestores e, inclusive, celebrou vários Termos de Cooperação com os Municípios
289

. 

A intenção do citado Projeto é promover a integração e a troca de experiências  e 

informações entre diversas Secretarias, Conselhos e demais grupos que colaboram com a 

construção de uma rede articulada e intersetorial de atenção preventiva e assistencialcontra o 

uso abusivo de drogas (eixos cuidado e prevenção). No campo repressivo (eixo autoridade), o 

“Transformando Destinos” inclina-se às abordagens sistemáticas que, pautadas em ações de 

inteligência, sejam capazes de reduzir a trânsito de entorpecentes sob o prisma regional. 

Em que pese a relevância do auxílio do Ministério Público como efetivo indutor da 

política pública sobre drogas em todo o Rio Grande do Norte, faz-se oportuno registrar que o 

“Transformando Destinos” não descarta a autonomia dos gestores públicos e, inclusive, 

almeja que o desenvolvimento autônomo da referida política pública seja aprimorado, 

culminando no aparelhamento da rede assistencial e na consolidação de práticas intersetoriais 

qualificadas. 

Um ano após diversas articulações do Ministério Público do Rio Grande do Norte 

junto ao Estado e aos Municípios, o Projeto “Transformando Destinos” foi premiado no VII 

Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, ocasião em que recebeu o 2º lugar na 

categoria indução de políticas públicas pelo Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP)
290

. 

                                                 
289

 Idem. 
290

 (Projeto Transformando Destinos foi premiado pelo CNMP. Portal do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Norte. 2016. Disponível em: <http://www.mp.rn.gov.br/portal/inicio/noticias/7677-projeto-

transformando-destinos-foi-premiado-pelo-cnmp>. Acesso em: 20 abr. 2018.); (RIO GRANDE DO NORTE. 

ASSECOM/RN. Parceria entre Governo e MPRN conquista segundo lugar em prêmio nacional. 2016. 

Disponível em: 

<http://www.policiacivil.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=128335&ACT=&PAGE=&PARM=&

LBL=Materia>. Acesso em: 20 abr. 2018.) 
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Essa pertinente iniciativa se alinha à Política Nacional sobre Drogas, instituída desde 

2005 (diferente da Política Nacional de Segurança Pública, a qual está em vigor há poucos 

dias, nos moldes da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018) e ganhou repercussão mundial ao 

celebrar um “Memorando de Entendimento”
291

 com o Escritório das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crime – UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), uma das agências 

especializadas à Organização das Nações Unidas (ONU). 

Diante de todas as informações acima explanadas, pode-se concluir que o Projeto 

“Transformando Destinos” dedica-se continuamente a tornar o uso abusivo de drogas – frise-

se: na grande parte das vezes, em contextos maculados pela vulnerabilidade, cujo uso não 

ocorre de forma meramente recreativa – como tema prioritário na agenda política, 

notadamente, com o fito de que seja viabilizada uma compreensão macrossistêmica do 

assunto, a partir da atuação transversal dos três níveis de governo (Federal, Estadual e 

Municipal) e da incidência integrada de diversos setores públicos (caráter intersetorial). 

Os marcos-jurídicos alcançados no Estado do Rio Grande do Norte por meio das ações 

desenvolvidas no citado Projeto (criação da Rede Estadual de Políticas Públicas sobre drogas 

e do Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas do Estado do Rio Grande do Norte-

SISED/RN), ao lado do reconhecimento nacional (prêmio obtido junto ao Conselho Nacional 

do Ministério Público na categoria indução de política pública) e o despertar do interesse de 

organizações mundiais de grande prestígio (como é o caso da ONU), evidenciam que a 

transversalidade e a intersetorialidade são características que propiciam resultados efetivos 

diante da ruptura de antigos modelos e estigmas sociais. 

É, portanto, inegável a importância dessa política pública para a mudança da forma 

que o poder público regional conduz problemáticas coletivas complexas (como é o caso do 

uso abusivo de drogas), sem desconsiderar as particularidades intrínsecas à realidade da 

capital e do interior do Estado. Assim, a vinculação proposta entre a construtiva visão do 

“Transformando Destinos” e o contexto caótico da segurança pública do Estado do Rio 

Grande do Norte é medida de elevada pertinência para a obtenção de melhorias reais nos 

aspectos sociais que envolvem a própria violência, a criminalidade e as situações de crises. 
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 Transformando Destinos. Portal do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. 2015. 

Disponível em: <http://www.mprn.mp.br/portal/transformandodestinos>. Acesso em: 20 abr. 2018.  
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5.2.3 Diretrizes constitucionais para a priorização da política de segurança pública no 

Estado do Rio Grande do Norte 

 

O sucateamento do sistema penitenciário nacional não é novidade para quaisquer dos 

Poderes, para os operadores do Direito ou para a sociedade em geral. Contudo, a erupção do 

estado de calamidade do Estado do Rio Grande do Norte, inegavelmente, aproximou os 

olhares dos norte-rio-grandenses para essa invisível problemática e fez despertar inúmeros 

dilemas e anseios acerca da segurança pública local e das medidas que seriam adotadas para 

contornar os ares caóticos que se instauravam desde março de 2015. 

A partir desse cenário, a população local passou a ter acesso diário as sérias 

informações sobre o sistema penitenciário, além de alarmantes noticiários relatando mortes, 

fugas, torturas, massacres, enfim, uma sistemática violação dos direitos dos presos no interior 

das unidades prisionais. A violência declarada também se perpetua extramuros e, portanto, 

assim como os apenados, os homens livres também se embrutecem. 

As falhas estruturais em âmbito regional, além de já explanadas nos relatórios 

atinentes aos Mutirões Carcerários de 2011 e 2013, podem ser percebidas por meio da atuação 

pontual e reativa dos órgãos públicos diante de situações de crise, pela ausência de políticas 

públicas intersetoriais sólidas, pela falta de coordenação e diálogo entre as instituições 

relacionadas à tutela da segurança pública (especialmente, entre as polícias civil e militar, as 

quais instigam, como é de conhecimento popular, uma espécie de rivalidade institucional, 

cuja resistência em superá-la é recíproca por parte de policiais civis e militares), dentre outras 

circunstâncias fáticas. 

Por outro lado, é certo que o Estado adotou algumas medidas sugeridas pelo Conselho 

Nacional de Justiça à época dos Mutirões (2011 e 2013), precisamente, quanto à realização de 

concurso público para preencher os cargos de juiz
292

 e defensor público
293

 (cuja homologação 

do resultado final de ambos os certames somente ocorreu no ano de 2016). Também foram 

desativados 13 Centros de Detenção Provisória (CDP), os quais funcionavam dentro de um 

cenário de violações sistêmicas de direitos humanos
294

, de modo que, atualmente 

                                                 
292

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE. TJRN homologa resultado final do concurso 

juízes substitutos. 2016. Disponível em: <http://www.tjrn.jus.br/index.php/comunicacao/noticias/10028-tjrn-

homologa-resultado-final-do-concurso-para-juizes-substitutos>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
293 

CESPE. Universidade de Brasília. Concursos. Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte – DPE. 

Disponível em: <http://www.cespe.unb.br/concursos/DPE_RN_15_DEFENSOR/>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
294

Vide listagem de “Unidades Desativadas” (RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Justiça e 

Cidadania – SEJUC. Unidades Prisionais. 2018. Disponível em: 
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(agosto/2018), a SEJUC conta com apenas 20 unidades prisionais em todo o Estado do Rio 

Grande do Norte, sendo 04 Cadeias Públicas, 7 Centros de Dentenção Provisória, 04 

Complexos Penais, 04 Penitenciárias Estaduais e 01 Unidade Psiquiátrica de Custódia e 

Tratamentos. 

Por outro lado, não houve a destinação de um local específico para o cumprimento de 

medidas de segurança e tratamento ambulatorial no interior do Estado, de modo que todos os 

reclusos (provisórios ou definitivos) que comprovem possuir um quadro patológico 

compatível com a Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamentos são conduzidos à única 

unidade existente: na cidade de Natal/RN. A perspectiva do CNJ em estimular a interiorização 

da referida unidade psiquiátrica restou, lamentavelmente, inócua. 

Ademais, apesar das insistentes críticas do Conselho Nacional de Justiça ao 

encarceramento indevido de mulheres grávidas (as quais, inclusive, chegavam a ter seus filhos 

dentro das carceragens) e diante do vínculo percebido entre a maternidade e a atuação 

repressiva do Estado, o Poder Executivo somente disciplinou sobre “a proibição do uso de 

algemas em presas parturientes, sob a custódia do Estado do Rio Grande do Norte” por meio 

da Lei nº 10.109, de 15 de setembro de 2016 – frise-se: cuja regulamentação restou 

incompleta, ante a disposição constante no seu art. 2º
295

. 

Desse modo, as respostas do Poder Executivo estadual sobre a logística do sistema 

penitenciário apresentam-se tardias ou inefetivas e contribuem direta e negativamente para o 

agravamento da insustentável crise em todo o Estado. Sobre o assunto, relevante destacar que 

a atuação reativa do Estado transcende a presença policial nas situações de grave violência 

social e pode ser demonstrada por meio da falta de planejamento e diálogo do Poder 

Executivo com os órgãos atuantes na área da segurança pública.  

Também se verifica a inexistência de um cronograma destinado a acompanhar a 

reforma dos presídios locais e, inclusive, ampliá-los por meio de construções mais compactas 

e resolutivas (mini-presídios), além da falta de estudos prévios aprofundados sobre a 

capacidade de cada unidade prisional, no intuito de aferir sua capacidade, sua estrutura e as 

diretrizes carcerárias a serem desenvolvidas em tal local (nos parâmetros estabelecidos pela 

                                                                                                                                                         
<http://www.sejuc.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=89178&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=

SEJUC>. Acesso em: 10 jul. 2018.) 
295

 Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei para tornar efetiva a sua aplicação. (RIO GRANDE 

DO NORTE. Lei nº 10.109, de 15 de setembro de 2016. Dispõe sobre a proibição do uso de algemas em presas 

parturientes, sob a custódia do Estado do Rio Grande do Norte, nas condições que especifica. Disponível em: 

<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000127868.PDF>. Acesso em: 20 abr. 2018.) 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000127868.PDF
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Lei de Execuções Penais, no que pertine à profissionalização dos reclusos, áreas recreativas e 

de convivência social etc). 

Deve-se enfatizar a ausência de coleta de informações essenciais à definição de um 

panorama geral do sistema carcerário, bem como de um perfil das pessoas recolhidas ao 

cárcere no Estado do Rio Grande do Norte – cite-se: tanto sobre informações registrais 

básicas como aquelas mencionadas no relatório do Mutirão Carcerário de 2013 (nome, 

filiação e data de nascimento, por exemplo)
296

, quanto informações complementares (aquelas 

relacionadas à faixa etária, ao nível de escolaridade, à condição socioeconômica do núcleo 

familiar do detento, aos crimes mais recorrentes e as respectivas zonas de vulnerabilidade 

social, etc) 

A inexistência de dados estatísticos fidedignos compromete sobremaneira não só a 

obtenção de um panorama ou um diagnóstico do sistema penitenciário norte-rio-grandense, 

mas dificulta, inclusive, a própria celeridade processual, vez que todas as informações que 

necessitam ser obtidas ou complementadas sobre os presos precisam ser solicitadas, via 

ofício, à Coordenadoria de Administração Penitenciária (COAPE), vinculada à SEJUC. 

Em outras palavras, o Estado do Rio Grande do Norte, por profunda desorganização e 

falta de informatização interna da SEJUC, não sabe, ao certo, quantos reclusos estão inseridos 

em seu sistema, seus respectivos nomes e demais informações pessoais que possam 

individualizá-los durante o cumprimento de pena. 

Além de não saber, com precisão, qual o seu contingente carcerário e em qual unidade 

prisional cada preso, provisório ou definitivo, encontra-se recolhido (destaque-se: 

informações básicas!), o Poder Executivo Estadual também não promoveu as atualizações 

necessárias na Portaria nº 072/2011/GS-SEJUC, de 28 de março de 2011, a qual “institui o 

Regimento Interno Único dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Rio Grande do 

Norte” e que deveria ter sido revista e atualizada no ano de 2012, em obediência ao disposto 

em seu art. 190
297

, quanto à necessidade de revisão de seu texto após o transcurso de 12 

(doze) meses após sua publicação. 

                                                 
296

 “[...] A falta de controle pela SEJUC dos dados referentes ao sistema prisional impressiona. Não conseguimos 

da mesma, sequer uma lista minimamente precisa dos nomes e números de presos, seja ela de presos provisórios 

ou de condenados. A falta de planejamento é tamanha que sequer possuem qualificação mínima, com nome 

completo, nome da mãe e data de nascimento. Quanto às referidas inconsistências encontradas na relação da 

SEJUC/RN, segue levantamento a respeito [...].” (BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório 

do Mutirão Carcerário. 2013, p. 11. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-

penal/pj-mutirao-carcerario/relatorios. Acesso em: 10 jul. 2018.) 
297

 Art. 190. A revisão do Regimento Geral dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Rio Grande do Norte 

será realizada após 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação, por Comissão Especial a ser designada 

 

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-carcerario/relatorios
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-carcerario/relatorios
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Assim, pode-se dizer que a Portaria nº 072/2011/GS-SEJUC, apesar de desatualizada 

(há mais de sete anos sem as devidas revisões e ajustes!), disciplinou sobre as transferências 

dos presos (art. 43
298

), seguindo, portanto, uma das observações constantes no Mutirão 

Carcerário realizado pelo CNJ em 2011. Pecou, contudo, ao manter as hipóteses em que os 

reclusos podem ser transferidos sem ordem judicial, bastando a autorização do diretor da 

respectiva unidade prisional para tanto (comportamento administrativo este que já havia sido 

pontualmente criticado pelo Conselho Nacional de Justiça por ocasião do citado Mutirão e 

que necessita de “rigorosa fiscalização”
299

). 

A importância da proibição de remoção ou transferências de presos (inclusive, para 

outras Comarcas) sem prévia autorização judicial também foi reforçada pelo CNJ no Mutirão 

carcerário de 2013
300

. Entretanto, o Estado do Rio Grande do Norte continua operando por 

meio dessa reprovável prática informal, notadamente, realizando o deslocamento de presos 

apenas com a autorização do diretor da unidade prisional e com posterior comunicação ao 

Juízo. 

Oportuno frisar que esse fluxo carcerário irregular, além de gerar transtornos para o 

recluso e seu núcleo familiar (o qual, na maioria das vezes, sequer sabe ao certo onde o 

indivíduo está recolhido) também representa uma espécie de fenda comunicacional com 

outras mazelas intrínsecas a um ambiente normativa e faticamente desorganizado, como é o 

caso da corrupção  

Além disso, não há um plano estadual com metas imediatas e metas gradativas de 

curto, médio e longo prazo de estruturação de uma rede intersetorial de segurança pública ou 

com a participação popular na discussão dessas questões. A conscientização da sociedade 

                                                                                                                                                         
pelo Secretário da Justiça e Cidadania. (RIO GRANDE DO NORTE. Portaria nº 072/2011/GS-SEJUC, de 28 

de março de 2011. Institui o Regimento Interno Único dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Rio 

Grande do Norte. Disponível em: <http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/DPE/DOC/DOC000000000007149.PDF>. 

Acesso em: 20 abr. 2018.) 
298

 Art. 43 À Coordenadoria de Administração Penitenciária compete, em caráter excepcional, e mediante 

justificativa plausível, determinar a transferência do preso, de uma a outra unidade prisional nas seguintes 

circunstâncias: I - por solicitação do diretor da unidade, conforme indicação da Comissão Técnica de 

Classificação e demais áreas de avaliação; II- no caso de doença, que exija tratamento hospitalar do preso, 

quando a unidade prisional não dispuser de infra-estrutura adequada, devendo a solicitação ser feita pela 

autoridade médica, ratificada pelo diretor da unidade; III - por interesse da Administração, com vistas a 

preservação da segurança e disciplina. (Idem.) 
299

 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório do Mutirão Carcerário. 2011, p. 283. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-carcerario/relatorios>. 

Acesso em: 14 abr. 2018. 
300

 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório do Mutirão Carcerário. 2013, p. 89. 

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-carcerario/relatorios. 

Acesso em: 10 jul. 2018. 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/DPE/DOC/DOC000000000007149.PDF
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-carcerario/relatorios
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quanto à pertinência de um cumprimento de pena digno é uma das políticas de segurança do 

CNJ, mas essa iniciativa foi nitidamente desconsiderada pelo Executivo Estadual. 

A participação social, no campo da discussão séria e efetiva sobre o sistema 

penitenciário regional, não é estimulada pelo poder público. Isso reforça a estigmatização dos 

reclusos, a redução dos potenciais de reinserção social desses e instiga o clima de revolta 

generalizada, pois a sociedade, já castigada com toda a desordem pública no âmbito da 

segurança pública, percebe-se sem voz ativa e sem espaços de discussão para os seus 

legítimos anseios. 

Inclusive, em pesquisa virtual ao site da SEJUC, observou-se que, na aba 

“ressocialização”, existem quatro subtópicos: “saúde”, “trabalho”, “educação” e 

“informação”. No campo referente à “saúde”, consta uma informação datada de 28 de abril de 

2016 que menciona a criação do Núcleo de Saúde Prisional, composto em 29 de março de 

2016 e que possui apenas três profissionais cedidos do Hospital da Polícia Militar para atuar 

no sistema penitenciário. O conciso grupo está instalado numa sala da citada Secretaria e tem 

o objetivo de promover ações pontuais (não contínuas ou integradas) de saúde do ambiente 

carcerário
301

. 

Em continuidade, sobre o “trabalho” carcerário, consta somente a existência de duas 

atividades desenvolvidas no Centro de Detenção Provisória da Comarca de Jucurutu/RN (a 

fábrica de vassouras e a fábrica de sabão) e outras atividades na Penitenciária Estadual do 

Seridó, situada na Comarca de Caicó/RN (fábrica de bolas, artesanato, faxina etc)
302

. Os 

campos relacionados à “educação”
303

 e à “informação”
304

 encontram-se completamente 

vazios. 

Outra íngreme falha do Estado do Rio Grande do Norte no gerenciamento do sistema 

penitenciário regional é abster-se de disciplinar sobre o fornecimento do material básico de 

higiene pessoal, colchões, alimentos, material de limpeza aos detentos e as visitas sociais e 

íntimas no interior das unidades prisionais – o que foi reiteradamente recomendado pelo CNJ 

                                                 
301

 “[…] .Essas ações acontecem de forma isolada, sem a orquestração do grupo específico, dotado de uma 

política voltada para o cumprimento dos deveres do estado.” (RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado 

da Justiça e Cidadania – SEJUC. Ressocialização – Saúde. 2016. Disponível em: 

<http://www.sejuc.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=111130&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL

=Ressocializa%E7%E3o>. Acesso em: 08 mar. 2018.) 
302 

RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania – SEJUC. Ressocialização – Saúde. 

2016. Disponível em: 

<http://www.sejuc.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=111130&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL

=Ressocializa%E7%E3o>. Acesso em: 08 mar. 2018. 
303

 Idem. 
304

 Idem. 

http://www.sejuc.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=111130&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Ressocializa%E7%E3o
http://www.sejuc.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=111130&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Ressocializa%E7%E3o
http://www.sejuc.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=111130&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Ressocializa%E7%E3o
http://www.sejuc.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=111130&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Ressocializa%E7%E3o
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(vide informações sobre os Mutirões Carcerários dos anos 2011 e 2013), mas, até o presente 

momento, parte desses itens somente é viabilizada por meio de doações dos próprios 

familiares dos detentos
305

 (em nítida afronta ao que dispõe a Lei de Execuções Penais sobre o 

dever de o Estado prestar assistência material ao detento, nos moldes do seu art. 41, VII
306

). 

Registre-se, por oportuno, que a participação popular, dentro de um raciocínio 

embrionário de liderança social (distante, portanto, dos liderazgos comunitarios como veículo 

comunicacional capaz de fazer pressão junto ao poder público), somente foi normativamente 

reconhecida por meio da Lei nº 0531/2018 oriunda da Prefeitura de Natal/RN (vide art. 2º, 

parágrafo único da citada lei
307

) e que “institui o Programa ‘Bairro Seguro’, que dispõe sobre 

a instalação de equipamentos de sinalização e bloqueios em vias públicas no Município de 

Natal/RN e dá outras providências”
308

. 

Todos esses fatores, considerados em conjunto, contribuem para a invisibilidade 

humanística dos detentos e acarretam, desse modo, a perpetuação da violência intra e 

extramuros em todo o Estado do Rio Grande do Norte, consubstanciada nas sucessivas 

prorrogações do estado de calamidade que, lamentavelmente, se arrasta há mais de três anos 

consecutivos e não possui perspectiva concreta de que esse contexto seja encerrado e a vida 

digna cidadã seja reestabelecida. Assim, a definitiva ruptura do modelo tradicional de 

segurança pública é medida que se impõe. 

                                                 
305 

MELO, Juliana. Pesquisadora relata os horrores de uma prisão no Rio Grande do Norte. Época. 2018. 

Disponível em: <https://epoca.globo.com/brasil/noticia/2018/03/pesquisadora-relata-os-horrores-de-uma-prisao-

no-rio-grande-do-norte.html>. Acesso em: 10 jul. 2018. 
306 

Art. 41 - Constituem direitos do preso: […] VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e 

religiosa; (BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210compilado.htm>. Acesso em: 20 abr. 2018.) 
307

 Art. 2º - Para o devido cumprimento desta Lei, deverá ocorrer a subscrição de 85% (oitenta e cinco por cento) 

dos moradores daquela localidade.  Parágrafo Único – Deverá os interessados votar e escolherem um 

representante para junto com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU) deliberarem 

acerca da interdição em questão. (NATAL. Lei nº 0531, de 20 de março de 2017. Institui o Programa “Bairro 

Seguro”, que dispõe sobre a instalação de equipamentos de sinalização e bloqueios em vias públicas no 

Município de Natal/RN e dá outras providências. Disponível em: < 

http://portal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20180321_4df607df7bb18d304490075095ffd22d.pdf

>. Acesso em: 18 abr. 2018.) 
308

Interessante propor um raciocínio crítico a respeito desse específico assunto, precisamente, em três 

perspectivas. A primeira delas é atinente ao viés constitucional da presença dos bloqueios em vias públicas, o 

que, por óbvio compromete a liberdade de locomoção de outros indivíduos que não residem no bairro e não são 

transgressores, mas meros visitantes (vide direito constitucional previsto no art. 5º, XV, CF/88). A segunda 

problemática dessa Lei Municipal traduz-se na falta de preparo do poder público em tutelar a segurança pública 

dos cidadãos, tarefa esta que é um expresso dever constitucional da administração pública e direito e 

responsabilidade de todos (art. 144, CF/88), cenário em que o poder público necessita absorver esse dever 

constitucional e proporcionar segurança pública de qualidade à sociedade, sem atribuir aos cidadãos o dever de 

providenciar sua própria segurança por meio do uso de blocos nas ruas e, ainda, custeá-los (vide art. 6º da Lei nº 

0531/2018). A terceira crítica guarda correspondência com a seara sociológica, na medida em que a violência 

pode ser acirrada diante de bloqueios postos nas ruas em decorrência de brigas de vizinhos ou por outras 

situações de cunho pessoal. 

https://epoca.globo.com/brasil/noticia/2018/03/pesquisadora-relata-os-horrores-de-uma-prisao-no-rio-grande-do-norte.html
https://epoca.globo.com/brasil/noticia/2018/03/pesquisadora-relata-os-horrores-de-uma-prisao-no-rio-grande-do-norte.html
http://portal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20180321_4df607df7bb18d304490075095ffd22d.pdf
http://portal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20180321_4df607df7bb18d304490075095ffd22d.pdf
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Com amparo mudança dos ensinamentos do Projeto “Transformando Destinos” e das 

políticas públicas implementadas na Cidade Juárez-México, é possível buscar a inserção da 

segurança pública numa nova definição dos eixos prevenção, cuidado e autoridade, 

notadamente, compatibilizando-os para a composição de uma rede integrada e intersetorial, 

onde o combate ao crime será aglutinado com a efetividade de políticas assistencialistas.  

No intuito de manter a ideologia do “Transformando Destinos”, pode-se preservar o 

quantitativo de três eixos, alterando, contudo, as suas denominações e respectivas atribuições, 

precisamente: cuidado, liderança comunitária e repressão inteligente. No primeiro eixo 

(cuidado) está compreendida a atenção básica de saúde, educação e cidadania para as pessoas 

que vivem em situação de rua, em razão de serem aquelas inseridas em um contexto de 

extrema vulnerabilidade social, formalmente conceituadas nos moldes do art. 3º
309

 da recente 

Lei Estadual nº 10.333, de 10 de janeiro de 2018, a qual “institui a Política Estadual para a 

População em Situação de Rua e dá outras providências”. 

Importante destacar que, dentre os objetivos da Política Estadual para a População em 

Situação de Rua, consta a necessidade de formação e capacitação permanente dos 

profissionais e gestores no desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais e transversais 

direcionadas às pessoas expostas a tais condições – elementos os quais possuem elevada 

correspondência com as nuances integrativas deste estudo. 

Ademais, considerando que a Lei nº 10.333/2018 viabiliza a pactuação de convênios 

com entidades públicas e privadas (art. 13
310

) e que, dentre os objetivos da Política Estadual 

supracitada, há o interesse do poder público em proporcionar o “acesso permanente à 

alimentação de qualidade para as pessoas em situação de rua” (art. 7º, XIII
311

), o presente 

trabalho sugere a realização de uma parceria entre o Estado do Rio Grande do Norte e os 

supermercados para que, diante de uma considerável redução de encargos tributários que os 

comerciantes pagam ao Estado, seja possível o fornecimento de alimentos e materiais de 

                                                 
309 

Art. 3º Considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a 

pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional 

regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de estadia e de sustento. (RIO 

GRANDE DO NORTE. Lei nº 10.333, de 10 de janeiro de 2018. Institui a Política Estadual para a População 

em Situação de Rua e dá outras providências. Disponível em: < 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000169435.PDF>. Acesso em: 10 jul. 2018.) 
310

 Art. 13. O Estado poderá firmar convênios com entidades públicas e privadas, para execução de projetos que 

beneficiem a população em situação de rua e estejam de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos que 

orientam a presente Política. (RIO GRANDE DO NORTE. Lei nº 10.333, de 10 de janeiro de 2018. Institui a 

Política Estadual para a População em Situação de Rua e dá outras providências. Disponível em: < 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000169435.PDF>. Acesso em: 10 jul. 2018.) 
311

 Art. 7º São objetivos da Política Estadual para a População em Situação de Rua: […] XIII - implementar 

ações de segurança alimentar e nutricional suficientes para proporcionar acesso permanente à alimentação de 

qualidade para a população em situação de rua; (Idem.) 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000169435.PDF
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000169435.PDF
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higiene de boa qualidade e com baixo custo para o poder público. Financeiramente, os 

proprietários dos supermercados estariam isentos de certas demandas tributárias e, por 

consequência, o Estado deixaria de receber esses valores, mas, em contrapartida, o 

fornecimento de alimentos e insumos básicos estariam garantidos em larga escala. 

Outra diretriz, ainda dentro do eixo cuidado, seria o fortalecimento dos albergues e 

outros locais de acolhimento para que, a longo prazo, ocorra a total eliminação do contingente 

de pessoas em situação de rua, notadamente, em decorrência da efetiva inserção dos 

indivíduos de forma autônima e digna. 

No eixo liderança comunitária, faz-se pertinente a mudança de paradigma atual (em 

que a sociedade se apresenta maculada pela exaustão, indignação e descrédito da política 

pública tradicional) para o efetivo engajamento social, por meio do empoderamento 

constitucional dos cidadãos ao perceberem-se como titulares de direitos e detentores de voz 

ativa para reivindicar e, inclusive, fiscalizar (dentro dos ditames legais), as propostas de 

campanhas dos políticos eleitos, no intuito de tornar a política de segurança pública e a gestão 

carcerária temas prioritários dentro da agenda política e, com isso, conceder maior 

transparência na área de gastos públicos na prevenção de delitos. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, à semelhança do que ocorreu em 

Juárez-México, pode vir a desempenhar o fundamental papel de integrador social e indutor de 

políticas públicas na perspectiva de aproximação cidadã, fortalecimento de atividades 

culturais (música, teatro, arte etc), além de campanhas de informação para conscientizar a 

população e, com isso, reduzir os arcaicos estigmas contra a aceitação do indivíduo 

transgressor que deseja se reinserir socialmente. 

A organização da sociedade civil também é imprescindível como ferramenta de 

pressão diante das inúmeras irregularidades do sistema carcerário, ausência de critérios 

objetivos na adoção de certas posturas por parte do poder público, dentre outras atividades 

que poderão se inclinar a uma espécie de controladoria social, capaz de, em conjunto com a 

Universidade, traçar metas e objetivos comunitários, colaborar na prestação de informações 

para a consolidação de índices estatísticos, tudo sem prejuízo de, posteriormente, ocorrer a 

profissionalização das lideranças comunitárias cujos representantes figurariam como efetivos 

multiplicadores de práticas integrativas e conciliatórias na redução de conflitos dentro de sua 

comunidade. 

Por fim, o terceiro eixo (repressão inteligente) objetiva solidificar a visão 

macrossistêmica dos órgãos de segurança pública, por meio da ruptura de obstáculos 

ideológicos travados entre as polícias civil e militar, além de articulações com órgãos de 
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inteligência do Ministério Público
312

 e do Judiciário para que, em conjunto, seja possível a 

definição de estratégias de persecução criminal pautadas numa intensa atividade intelectual, 

em detrimento do uso da força (sem desconsiderar, por óbvio, a importância de uma política 

de segurança pública bem estruturada em termos bélicos, além de coletes, viaturas etc). 

Além disso, a repressão inteligente conta com o aprimoramento informático da 

SEJUC e dos distritos policiais para que, a partir dessa vertente, seja possível superar o atual 

cenário pantanoso dos dados estatísticos no sistema penitenciário do Estado do Rio Grande do 

Norte e melhorar o fluxo do contingente carcerário, precisamente, diante da especificação 

sistêmica e integrada dos dados pessoais completos do preso, sua situação processual correta e 

sua específica localização em tempo real. 

A definição estratificada dos eixos supracitados pode ser visualizada, nesse primeiro 

momento, apenas para fins didáticos. Contudo, em essência, durante a eventual 

implementação dessa ideologia de integração transversal e intersetorial da segurança pública 

regional nada impede o trabalho simultâneo de eixos diferentes – cite-se, por exemplo, as 

novas diretrizes que podem ser extraídas na fusão operacional entre os eixos cuidado e 

repressão inteligente no viés assistencial à família do detento (mesmo que tal núcleo familiar 

não viva em situação de rua, mas demonstre situação de vulnerabilidade) ou as perspectivas 

de profissionalização dos reclusos e sua reinserção social com apoio das lideranças 

comunitárias. 

Ante o exposto, faz-se importante sedimentar a ideia de que a segurança pública não é 

uma matéria de exclusivo caráter bélico ou repressivo, ao contrário encontra-se em constante 

contato com vários influxos sociais, de modo que, numa visão articulada e transformadora, 

pode-se dizer que somente com a conjugação dos três eixos aqui propostos (cuidado, 

liderança comunitária e repressão inteligente) a política de segurança pública pode ser 

promovida ao seu devido local de destaque dentro da agenda política do contexto partidário 

estadual e apresentar-se de forma integrada e atenta à sua estruturação como política de 

Estado (não de governo) sob o prisma constitucional-democrático. 

  

                                                 
312

 À semelhança do que ocorre com a logística do “Disque-Denúncia” do Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado (GAECO), por meio da chamada gratuita para o número 127 ou via whatsapp: 

(84) 98863-4585 ou e-mail: denuncia@mprn.mp.br. (Gaeco potiguar passa a contar com Disque Denúncia. 

Portal do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. 2017. Disponível em: 

<http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/noticias/8241-gaeco-potiguar-passa-a-contar-com-disque-denuncia>. 

Acesso em 10 abr. 2018.) 
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6 CONCLUSÃO 

 

A primeira premissa conclusiva que se pode extrair do referido estudo é a 

compreensão de que o modelo carcerário atualmente vigente está completamente falido e 

inoperante – frise-se, não só pelas inegáveis problemáticas gerenciais atinentes à 

superlotação, à corrupção, à falta de valorização e de capacitação continuada dos profissionais 

da área de segurança penitenciária e à inexistência de condições mínimas de dignidade 

intramuros – mas pela rarefeita percepção social do fenômeno da violência cíclica no âmbito 

da segurança pública. 

Após o fim da escravidão, formalmente definida por meio da Lei nº 3.353, de 13 de 

maio de 1888, a reconhecida “Lei Áurea” (cuja redação foi omissa ao abordar esse grave 

contexto de violações massivas de direitos humanos por meio de dois sucintos artigos), o 

Brasil não se preocupou em implementar políticas públicas efetivas capazes de promover a 

adequada reinserção social dos ex-escravos, notadamente, a partir da criação de oportunidades 

inclusivas e dignas de trabalho, educação, moradia e conscientização popular a respeito da 

necessária integração entre pessoas de diferentes classes sociais: antigos escravos 

(coisificados) e atuais indivíduos livres. 

Esse reprovável perfil de inércia estatal, além de ter prejudicado a formulação de 

posturas institucionais construtivas e voltadas à participação cidadã, gerou sérios problemas 

sociais percebidos na sociedade contemporânea, como é o caso do racismo e dos discursos de 

ódio (visualizados com maior fluidez a partir da virtualização das redes sociais), além do 

superencarceramento (vez que condutas inerentes a um cenário de vulnerabilidade social e ora 

visualizadas sob o viés estritamente repressivo do Estado foram equivocadamente rotuladas 

como delitos) e dos próprios estigmas sociais (verdadeiros tabus) que o indivíduo transgressor 

carrega consigo para se reinserir, mesmo após o seu cumprimento de pena. 

O transcurso de exatos 100 (cem) anos de omissões inconstitucionais entre a Lei 

Áurea (Lei nº 3.353/1888) e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

produziu uma realidade fática nacional incapaz de internalizar, efetivamente, os fundamentos 

do Estado Democrático de Direito (soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político). 

Em outras palavras, pode-se afirmar que a contínua tutela deficiente de direitos 

fundamentais (antes mesmo da promulgação da Constituição), consubstanciada nos anos de 

opressão, humilhação e violência durante a escravidão, não pode ser automaticamente sanada 

pela via do positivismo jurídico – ainda que esses preceitos humanísticos estejam 
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expressamente previstos no diploma jurídico de mais alto relevo dogmático e suas normas 

possuam aplicabilidade imediata. 

Nesse sentido, o caráter cíclico da violência é fundamentado na transição das penas 

corpóreas para o encarceramento em massa, contexto evolutivo o qual evidencia que, em 

ambos os casos (ou seja, em termos corporais ou penitenciários), as tentativas de repreender 

as condutas tidas como transgressoras por meio da violência restaram infrutíferas. A violência 

aqui não deve ser entendida apenas no seu sentido diretamente físico (como era visivelmente 

percebido com o esquartejamento ou com outras práticas, estatais ou não, contra o corpo do 

indivíduo transgressor em espaços públicos), mas também na perspectiva simbólica da 

violência ideológica, manifestada na realidade social por meio da inadmissível escassez de 

políticas públicas de cidadania e dignificação humana intra e extra muros carcerários. 

Essa última modalidade (violência ideológica ou simbólica) está relacionada com os 

impactos interventivos do Estado nos direitos fundamentais da sociedade livre e, 

posteriormente, com as consequências que reverberam na massa carcerária e inviabilizam a 

ressocialização dos detentos diante de reiteradas omissões inconstitucionais do poder público. 

A supressão de condições básicas de uma vida digna (saúde, educação, moradia, 

alimentação, transporte, urbanismo, assistência social, empregos, rendas etc) foi 

dramaticamente impressa na realidade social desde os períodos pós-abolicionistas, de modo 

que, com o fim da escravidão, o poder público não soube como lidar com a grande quantidade 

de ex-escravos que mereciam ter iguais oportunidades de desenvolver-se no seio social. 

Ocorre que, por outro lado, o Estado não apresentou o devido engajamento 

necessário ao aparelhamento de políticas públicas e, equivocadamente, passou a criminalizar, 

especificamente, condutas sociais intrínsecas a pessoas em extremo estado de vulnerabilidade 

– como se observa, em repressão às pessoas que não possuem emprego ou meios de manter 

sua própria subsistência, na contravenção penal atinente à conduta popularmente descrita 

como vadiagem, ainda formalmente em vigor no art. 59 do Decreto-lei nº 3.688/1941. 

De nada adianta o disciplinamento constitucional de que “todo o poder emana do 

povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição” (art. 1º, parágrafo único, CF/88) se esse mesmo povo não se sente dignamente 

representado e se, além disso, não é devidamente amparado com políticas públicas 

transversais e efetivas. Daí advém o entendimento de que o Estado de Coisas Inconstitucional 

é, antes de tudo, uma representação política de inúmeras realidades inconstitucionais no 

contexto concreto de diversas falhas sistêmicas do poder público em viabilizar as 

necessidades constitucionais básicas do cidadão brasileiro. 
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Com base em todas as informações acima mencionadas, firma-se o entendimento de 

que os entes federativos, ao invés de atuarem de maneira transversal e articulada no 

fortalecimento da cidadania participativa (cenário este em que a aquisição de empregos e o 

aquecimento da economia seriam dignamente realizáveis), adotam, historicamente, posturas 

voltadas à repressão institucionalizada contra específicos grupos sociais maculados pela 

vulnerabilidade. 

O próprio processo de criminalização das drogas, cuja ideologia de repressão foi 

pautada na demonização da substância entorpecente em si, não suscitou questionamentos 

sobre as macrocausas que proliferavam o uso abusivo dessas substâncias na sociedade. 

Ademais, também não foram impulsionadas campanhas educativas de conscientização a 

respeito dos malefícios da utilização excessiva das drogas ou estruturadas políticas públicas 

mais sólidas e complexas nesse sentido. Constatações essas que, no espectro constitucional, 

revelam-se extretamente reprováveis e reforçam a continuidade da estigmatização social para 

temas de grande relevância no debate público.  

Portanto, a gênese do encarceramento em massa (tendência a qual, inadequadamente, 

predomina até hoje) relaciona-se com violações sistemáticas de direitos humanos enraizadas 

na deficiência estatal em compreender a importância de sua atuação ancorada na 

responsabilidade compartilhada e em políticas públicas participativas. 

Desse modo, evidencia-se que a violência sentida pelas camadas sociais menos 

favorecidas desde a escravidão, lamentavelmente, se repete na prática de crimes dentro e fora 

das unidades prisionais e se retroalimenta pela ineficiência estatal de fortalecer políticas 

públicas educacionais, inclusivas e transversais para a realização fática dos pressupostos 

positivistas e humanísticos do Estado Democrático de Direito. Por isso, o estímulo à 

compreensão do ambiente carcerário para além do processo penal e da atuação repressiva do 

Estado faz-se urgente para a construção de diretrizes complexas, como essa matéria requer. 

Há, portanto, um contraste entre os disciplinamentos constitucionais de direitos 

fundamentais (amparados na força normativa da Constituição e na aplicabilidade imediata) e 

o sistema penitenciário nacional (precisamente, quanto às circunstâncias fáticas das 

carceragens nacionais), o qual representa um verdadeiro abismo entre a Constituição 

normativa e a Constituição real, inclusive, com consequências danosas à sociedade e à 

macroeconomia. 

Desse entendimento, extrai-se que o elevado poderio bélico e econômico das 

organizações criminosas e todas as suas influências comunitárias diante da nítida e continuada 

negligência estatal prejudicam a concretização constitucional. 



136 

 

Pode-se sedimentar o raciocínio de que sempre que o Estado falha em concretizar 

direitos fundamentais durante a prestação dos serviços públicos (frise-se: agindo de maneira 

aquém de seus deveres constitucionais, como ocorre com a segurança pública e o respectivo 

disciplinamento do art. 144, caput, CF/88), o crime organizado ganha força e notoriedade 

social. Assim, espaços comunitários viram campo de batalha entre facções rivais, as quais 

fornecem insumos básicos que não são viabilizados pelo poder público, mas também expõe os 

moradores da comunidade a um contínuo contexto de guerra. 

Em muitas comunidades onde prevalece a presença do crime organizado, existem 

limites impostos pelos integrantes das facções, os quais podem ser materializados nos 

horários de entrada e saída de moradores, além de constrangimentos, por meio do uso da 

violência, contra alguns indivíduos não-faccionados ora obrigados a colaborar nas atividades 

do tráfico de drogas ou outra atividade ilícita desenvolvida pela facção. 

Dentro dessa mentalidade de completa deterioração do sistema carcerário – 

normativa e humanisticamente repudiável no sistema constitucional contemporâneo – o 

Estado de Coisas Inconstitucional surge como uma relevante técnica decisória, inicialmente 

utilizada pela jurisprudência colombiana, para reconhecer a necessidade de medidas 

integrativas e intersetoriais entre diversos órgãos públicos, sendo esta a primordial finalidade 

de sua proclamação jurisdicional. 

Assim, a postura jurisdicional do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer, ainda que 

em caráter liminar durante a apreciação da ADPF nº 347, o Estado de Coisas Inconstitucional 

perante o sistema penitenciário brasileiro solidificou a atualidade e a pertinência do tema, o 

qual, inclusive, merece ser observado quanto à oportunidade de novas interpretações acerca 

da caracterização tradicional das omissões inconstitucionais no Brasil e suas balizas 

constitucionais para as respectivas mudanças no futuro. 

Isso porque, considerando que as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, CF/88), ou seja, devem incidir 

automaticamente no cenário social, não se mostra razoável que a omissão inconstitucional, 

sob a ótica jurídica tradicional, somente se materialize por meio da atuação deficitária do 

poder público em regulamentar as normas constitucionais de eficácia limitada – cabendo, 

portanto, uma urgente reformulação quanto ao reconhecimento das omissões inconstitucionais 

mesmo nos casos referentes às normas de incidência imediata. 

Consoante já explanado, além do direcionamento das omissões inconstitucionais para 

normas de eficácia limitadas, outra demonstração do caráter arcaico dessa compreensão 

constitucional é o raciocínio adversarial proposto entre os Poderes (ou seja, cabendo 
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disciplinamentos de um Poder ou outro) – o que prejudica a obtenção de uma visão 

macrossistêmica dos direitos fundamentais perante as demandas da sociedade atual 

(hipercomplexa), cuja atuação conjunta e colaborativa entre um Poder e outro se mostra mais 

interessante. 

Na realidade do Estado do Rio Grande do Norte, o sistema penitenciário local 

encontra-se em estado de calamidade há mais de três anos consecutivos e não possui qualquer 

perspectiva concreta de ser superado. Desse modo, em resgate aos questionamentos propostos 

na parte introdutória deste estudo, tem-se é possível respondê-los a partir da fixação de uma 

única ideia: o Estado do Rio Grande do Norte ainda não conduz suas ações ou estabelece suas 

diretrizes estratégicas a partir da assimilação social-democrática da Constituição. 

Percebeu-se, diante dos Mutirões Carcerários realizados durante os anos 2011 e 2013 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Estado do Rio Grande do Norte que é 

inadmissível que a SEJUC não saiba informar, com precisão, o contingente carcerário local, 

os dados pessoais básicos dos presos e onde eles estão recolhidos em tempo real. Além da 

falta de informatização e da inexistência de ferramentas tecnológicas mínimas da referida 

Secretaria Estadual e demais órgãos públicos e delegacias de polícia, é preciso unir esforços 

institucionais para superar os entraves fáticos à concretização constitucional no sistema 

penitenciário local, cujas dificuldades são abissais. 

A política de segurança pública, lamentavelmente, ainda não é vista de forma 

prioritária, ou seja, amadurecida quanto a sua relevância constitucional-democrática, de modo 

que ainda se apresenta como algo partidário ou titularizado pelo representante político que 

está no poder (política de governo), não como uma estrutura transversal e inteiramente 

voltada à sociedade (política de Estado). 

Desse modo, as políticas públicas na área de segurança pública revelam-se rarefeitas 

ou diretamente passíveis de eliminação a partir da ocupação política de novas vertentes 

partidárias, sem que existam – nesse raciocínio de supressão automática de políticas públicas 

com a alteração de governos – questionamentos críticos e dados comparativos sólidos capazes 

de evidenciar o suposto fracasso da política pública do partido anterior e as chances de 

melhorias com os representantes partidários subsequentes. 

Nesse sentido, com vistas a provocar problematizações jurídicas a respeito da 

compreensão constitucional da segurança pública no futuro, este estudo chama a atenção para 

a urgente necessidade de ruptura com o modelo atual de segurança local para que, em sintonia 

com a recente Política Nacional de Segurança Pública disposta na Lei nº 13.675, de 11 de 

junho de 2018 e com amparo nos exemplos concretos trazidos (Cidade Juárez/México e 
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“Transformando Destinos”/RN), ocorra uma abertura governamental para o estabelecimento 

de um fluxo colaborativo entre os órgãos públicos, os representantes políticos e a sociedade 

para a construção de uma Política Regional de Segurança Pública com diretrizes transversais 

(nos três níveis de governo) e intersetoriais (com contínuo empenho dos três eixos: cuidado, 

lideranças comunitárias e repressão inteligente). 

A cisão democrática percebida no ambiente carcerário e na política de segurança 

pública do Estado do Rio Grande do Norte – cujos modelos atuais possuem nítida inclinação 

repressiva e policial (Belligerent Policies) – deve ser sanada, sob o risco de que as violações 

sistemáticas de direitos humanos continuem ocorrendo e, via reflexa, a violência cíclica 

permaneça retroalimentada – conforme se observa diante das contínuas prorrogações do 

estado de calamidade no sistema penitenciário regional. 

Sem desconsiderar, por oportuno, a calamidade em outras áreas públicas, cuja 

omissão inconstitucional do poder público, em disponibilizar os serviços assistenciais 

adequados, ganha especial reprovabilidade na perspectiva da vulnerabilidade social das 

pessoas que mais necessitam desses serviços (como é o caso da calamidade na saúde pública, 

na segurança pública e nas comunidades afetadas com a escassez de recursos hídricos no 

interior do Estado).  

Com isso, embora tenha sido percebida uma relevante iniciativa normativa para o 

possível eixo cuidado, por meio do advento da Lei do Poder Executivo do Estado do Rio 

Grande do Norte nº 10.333, de 10 de janeiro de 2018, sobre a “Política Estadual para a 

População em Situação de Rua”, a qual, inclusive, aborda expressamente a importância da 

transversalidade e do caráter intersetorial, faz-se imprescindível que essa mentalidade ganhe 

mais robustez científica e dialógica no Estado do Rio Grande do Norte – frise-se: não só na 

área de assistência social, mas como política de segurança pública prioritária e integrada. 

No campo das lideranças comunitárias, a Universidade detém um relevante papel 

social como indutor de política pública, com atuação na área de campanhas educativas e de 

fortalecimento da cidadania participativa, em comunhão com o Poder Executivo, para a 

promoção da redemocratização efetiva, formação de líderes comunitários, profissionalização 

de indivíduos multiplicadores de boas-práticas, além do próprio engajamento popular como 

canal comunicativo com voz ativa para fazer pressão para a inclusão e a respectiva 

priorização da segurança pública na agenda política. 

Por fim, o eixo da repressão inteligente destina-se a aparelhar as polícias civil e 

militar, as guardas municipais e os agentes penitenciários com novos equipamentos, 

armamentos, coletes e demais mecanismos de atuação da atividade repressiva, indo, contudo, 
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além desse aprimoramento estrutural, passando pelo estímulo às capacitações continuadas dos 

servidores da área da segurança pública e à compreensão comunitária do exercício de suas 

funções para fins de enriquecimento democrático e concretização de direitos fundamentais em 

um cenário amplo (para os agentes de segurança pública, para a sociedade e para os reclusos 

no sistema carcerário). 

A compilação das diretrizes práticas supracitadas deve instigar, com base nos 

elementos técnicos que caracterizam o ECI, a urgente necessidade de reciclagem da 

mentalidade punitivista no Estado do Rio Grande do Norte, consubstanciada no 

hiperencarceramento (a qual atropela os fatores sociais que compõem o indivíduo transgressor 

e o próprio dinamismo cultural), para uma nova ideologia que não desconsidere os direitos 

fundamentais dos reclusos para promover a efetividade repressiva do Estado. 

Sugere-se, portanto, a criação de uma rede colaborativa transversal e interinstitucional 

entre os diversos órgãos públicos que compõem a complexa engrenagem da segurança pública 

para que, com amparo na democracia participativa e nas atividades de inteligência, seja viável 

a estruturação dessa nova vertente e o devido avanço da política prioritária de segurança 

pública. 

Por fim, em estreita síntese, conclui-se que – ainda que os nomes aqui sugeridos 

(cuidado, lideranças comunitárias e repressão inteligente) não sejam aceitos ou mesmo que a 

específica tripartição da política de segurança pública não seja concretizada – a compreensão 

do fenômeno da violência cíclica no âmbito do sistema penitenciário constitui alicerce 

primordial para a abertura comunicacional de novos vínculos cooperativos entre Estado e 

sociedade, cuja formulação de uma política transversal (integrada com os três Poderes) e 

intersetorial (com viés dialógico entre várias áreas públicas) é medida que se impõe, em 

respeito ao Estado Democrático de Direito e como paradigma basilar para a inadiável 

superação do Estado de Coisas Inconstitucional e do perene estado de calamidade regionais. 
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