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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

É uma grande honra apresentar para a comunidade jurídica mais uma 
excelente produção customizada com todo zelo e cuidado pela Editora do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de uma notável 
coletânea de artigos que formam o e-book: “Decisões e acordos estruturais: da 
prática à teoria”, que integra o Projeto FORMAR-MP: formação com 
resolutividade. Tal projeto vem sendo desenvolvido com excelentes resultados 
pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. 
 Coloca-se em debate um tema efervescente, pois envolve uma temática 
do momento: a dos processos e procedimentos extrajudiciais estruturais. Na 
verdade, não se trata de um tema novo. Está presente muito fortemente, há 
algum tempo, nas preocupações do sistema de justiça brasileiro, mas, sem dúvida, 
é um assunto que carece de uma teorização adequada, pois é preciso alcançar 
resultados sociais mais significativos diante de problemas (coletivos) estruturais, 
que, por natureza, são complexos e envolvem alto nível de conflituosidade             
e complexidade. 
 Grandes processualistas do Brasil, como Fredie Didier Jr., Sérgio Cruz 
Arenhart, Edilson Vitorelli, Marco Felix Jobim, Leonardo Silva Nunes e Hermes 
Zaneti Jr., desenvolvem projetos de pesquisa sobre processos estruturais, de 
modo que esse tema está na ordem do dia das preocupações de pesquisadores 
de várias universidades brasileiras (UFBA, UFPR, UFRS, UFOP, UFES, UFRN 
etc.). O e-book que ora apresento, nessa linha de vanguarda, é fruto de trabalhos 
do Grupo de Estudos em Processos Estruturais (GEPE) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob minha coordenação, que nos  
traz trabalhos e estudos de casos muito esclarecedores para a exata compreensão 
do tema.  
 É preciso, portanto, um olhar mais profundo sobre os acordos e as 
decisões estruturais. É um tema em que a teoria aprende muito mais com a 
prática do que o contrário: o diálogo entre prática e teoria são fundamentais e é 
o grande esteio deste trabalho, que, a todo tempo, convida o leitor para conhecer 



 

 

a teoria a partir da prática e, como não pode ser diferente, entender melhor a 
prática a partir da teoria. Diante disso, dividido em três tomos, o presente 
trabalho é mais uma grande contribuição sobre o tema, que é indispensável para 
uma atuação do Ministério Público mais resolutiva, que alcance resultados 
sociais realmente significativos.  
 Registro, por fim, os parabéns a todos os autores dos artigos pelo 
excelente nível da produção e pelo amadurecimento de todos que começaram a 
escrever como estudantes e, a grande maioria, já publica o trabalho como 
advogados com brilhante futuro. Vivas também ao Ministério Público do Rio 
Grande do Norte, que, sensível à importância do tema para a tutela coletiva 
brasileira, oferece essa publicação ao público e aproveita seu conteúdo nos 
cursos produzidos pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do 
Ministério Público do Rio Grande do Norte. 
 Uma boa leitura a todos e aproveitem bastante os três tomos do livro! 

 
 

MARCUS AURÉLIO DE FREITAS BARROS 
Coordenador do CEAF/MPRN 
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SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO:   
 

DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL  
À EFETIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO  

 

João Lucas Medeiros e Souza Fonseca * 

 
RESUMO 

É sabido por todos que nos últimos anos houve profundo agravamento 
da crise no sistema prisional brasileiro, com a superlotação atingindo 
níveis insuportáveis. A par de tal cenário, o presente trabalho tem por 
objetivo analisar como pode se dar o processo de superação do problema 
pela via judicial, com foco na ADPF 347. De acordo com a pesquisa feita 
e com os mais diversos exemplos em âmbito internacional, pode-se chegar 
à conclusão de que um dos vários caminhos de resolução do litígio 
perpassa a aplicação da teoria do Estado de Coisas Inconstitucional 
associada à técnica das decisões estruturais. Nesse sentido, será abordado 
no texto aspectos gerais acerca do Estado de Coisas Inconstitucional e da 
técnica das decisões estruturais, passando, de forma mais específica, pela 
sua aplicabilidade no litígio estrutural presente no sistema carcerário 
brasileiro e, ao final por algumas reflexões sobre a forma como o STF 
pode conduzir a ADPF 347 a fim de que as decisões prolatadas tenham 
plena efetividade. 

 
Palavras-chave: Sistema Prisional. Estado de Coisas Inconstitucional. 
Decisões Estruturais. Judicialização. Separação de Poderes. 

 
 
  

 
* Advogado. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte   
(UFRN). E-mail: joaol28ufrn@gmail.com. 
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INTRODUÇÃO 
 

É fato público e notório que o sistema prisional brasileiro é 
responsável por algumas das mais extremas violações à dignidade humana, 
em que os encarcerados são submetidos a toda sorte de desumanidades. 
Nesse sentido, os sucessivos massacres e rebeliões que estamparam os 
jornais de grande circulação nos últimos anos trouxeram à tona a crise 
generalizada do sistema penitenciário brasileiro, dantesca realidade antes 
obscura à vista do cidadão médio. 
  A par de tal cenário de crise, o presente trabalho tem por escopo 
a análise de como pode se dar a superação do problema pela via judicial,             
tendo como foco a ADPF 347, aquela que talvez seja o caso mais relevante           
no que diz respeito à judicialização das violações a direitos fundamentais 
no sistema prisional brasileiro, seja pela sofisticação com que trata o tema, 
seja pela sua abrangência. 

Dentro dessa discussão, considerando os inúmeros exemplos 
internacionais em que litígios complexos como o do nosso sistema 
carcerário são instrumentalizados por uma demanda judicial,                    
duas teorias/métodos ganham especial destaque na superação              
desses problemas: o Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) e as    
decisões estruturais, sendo o primeiro oriundo da jurisprudência da      
Corte Constitucional Colombiana e as segundas advindas da doutrina 
norte-americana. 

O presente texto abordará aspectos gerais sobre o ECI e sobre as 
decisões estruturais, passando por questões teóricas mais abstratas e um 
pouco da história das teorias, para, ao final, relatar alguns casos 
emblemáticos em seus respectivos países de origem. 
 Ademais, neste trabalho discutem-se alguns dos pressupostos 
teóricos que devem ser enfrentados para que a teoria do ECI e a técnica 
das decisões estruturais possam ser utilizados em nosso sistema jurídico e, 
mais especificamente, em casos versando sobre a crise de nosso         
sistema prisional. 
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 Por fim, o recorte temático do texto se fecha com algumas 
considerações gerais acerca da execução das decisões estruturais e sobre 
as dificuldades para sua efetivação, bem como com algumas reflexões 
sobre como pode o STF conduzir a APDF 347 para que as decisões 
eventualmente proferidas tenham efetividade e consigam nos mover 
alguns passos em direção à superação do problema em nosso              
sistema prisional. 
 
1  SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO: 

APRESENTAÇÃO DO LITÍGIO ESTRUTURAL 
 

Analisando o problema posto, vê-se que um de seus principais 
fatores e sua grande raiz é, sem dúvida, a superlotação dos 
estabelecimentos penitenciários, e o é por um motivo muito simples, de 
ordem matemática: a superpopulação carcerária brasileira faz com que os 
investimentos em infraestrutura não consigam acompanhar a demanda 
por vagas. Essa discrepância entre investimento e demanda é uma das 
grandes causadoras das péssimas condições nos presídios.  

Quanto à superlotação, os números assustam. Conforme pesquisa 
realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a taxa 
média de ocupação dos presídios brasileiros é de incríveis 175%, 
considerando os 1.456 estabelecimentos prisionais no país. A título 
exemplificativo, na Região Norte os presídios recebem quase três vezes a 
sua capacidade. 

Segundo o último Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias (INFOPEN), realizado em 2019, nossa população 
carcerária é composta, em números absolutos, por aproximadamente 773 
mil presos, o que representa a terceira maior população carcerária do 
planeta. Além disso, ao contrário dos dois primeiros países do ranking, 
que estabilizaram seus números, o Brasil continua crescendo a uma taxa 
de 3,89% ao ano, e, pelo que se vê, não há sinal de melhora.  

A superlotação já é, por si só, fato gerador de inúmeras violações 
a direitos básicos dos presos, porquanto em virtude dela os apenados 
ficam amontoados em celas minúsculas, imundas, sem ventilação, com 
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temperaturas altíssimas, sem o número adequado de camas e colchões, 
sem uma estrutura sanitária básica, enfim, sem condições mínimas a uma 
existência digna. 

Outrossim, conforme dito, a nossa imensa população carcerária é 
responsável por gerar uma incompatibilidade entre a demanda e oferta de 
serviços públicos relacionados ao sistema penitenciário, sendo essa uma 
das principais condicionantes do problema estrutural aqui posto, que por 
sua vez igualmente gera um sem-número de vilipêndios à dignidade 
humana: a alimentação é de péssima qualidade; grande parte dos presídios 
não dispõe ou não dispõe suficientemente de assistência médica e 
educacional; falta água potável para consumo dos presos; falta água        
para banho, bem como materiais de higiene básica, o que acaba por gerar 
um ambiente propício à transmissão de doenças; por fim, isso também 
reflete em grande desequilíbrio na proporção entre o número de presos 
para cada agente penitenciário, que em alguns estados chega a ser de 
quinze para um. 

Os agentes penitenciários, por sua vez, além de serem poucos, 
ficam submetidos a péssimas condições de trabalho, não têm treinamento 
adequado e os salários costumam ser baixos, o que reflete na prestação 
inadequada dos serviços e até em casos de corrupção.  

Alguns outros dados relevantes dizem respeito à quantidade de 
mortes de presos no sistema penitenciário brasileiro, retrato da 
incapacidade do Estado em garantir sequer que a pessoa com liberdade 
restrita sairá do sistema com vida. A esse respeito, conforme pesquisa 
realizada pelo CNMP, anteriormente referenciada, do total de 1456 
unidades prisionais, apenados morreram em 474 delas, o que denota a falta 
de segurança e a violação à garantia de integridade física.  

 No plano administrativo, o que se observa é uma grande falta de 
vontade política para se reverter o quadro posto. Diante da profunda crise 
fiscal pela qual vêm passando praticamente todos os entes da federação, 
não causa surpresa o fato de a implementação de políticas públicas 
direcionadas ao sistema prisional ficar em último plano, pois, além de  
essas serem medidas tidas como impopulares aos olhos do público, os 
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presos não têm expressão política e são completamente marginalizados 
em nossa democracia. 

Sob o ponto de vista legal, a situação aqui relatada fere de morte 
inúmeros direitos fundamentais dos apenados, a começar pela dignidade 
da pessoa humana, princípio sobre o qual se funda a República Brasileira; 
ainda no plano constitucional, fere também a vedação à aplicação de penas 
cruéis, o direito do preso de ter assegurada sua integridade física e moral, 
bem como a determinação de que a pena será cumprida em 
estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e 
o sexo do apenado. 

Na esfera internacional, resta violado de forma específica e direta, 
por exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que 
preceitua ser direito de toda pessoa privada de sua liberdade um 
tratamento com humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa 
humana, além da determinação quanto à separação dos presos provisórios 
dos condenados definitivamente. 

Em âmbito infraconstitucional as violações são inúmeras, 
havendo destaque óbvio para a Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), 
que disciplina de maneira bastante sofisticada o cumprimento de pena em 
nosso sistema. De início, já em seu art. 10, a referida lei dispõe ser dever 
do Estado a assistência ao preso e ao internado, isso com vistas à 
prevenção do crime e à orientação para o retorno à sociedade. Em seguida, 
a lei preceitua que a assistência deverá ser material, compreendida como o 
fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas; deverá 
haver também assistência à saúde; assistência jurídica; educacional; social 
e religiosa. 

Mais à frente, em seu art. 40, a LEP dispõe, à semelhança do que 
faz a Constituição Federal, a imposição a todas as autoridades o respeito 
à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Em 
seguida, traz um extenso rol direitos que assistem aos presos. 

De maneira bem mais concreta, o art. 85 da LEP aduz que “o 
estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura 
e finalidade”. Já o art. 88, que trata especificamente das penitenciárias – 
estabelecimento prisional destinado ao cumprimento da pena de reclusão 
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em regime fechado –, estabelece que “O condenado será alojado em cela 
individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório” e elege 
como requisitos básicos da cela, por exemplo, a “salubridade do ambiente 
pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento 
térmico adequado à existência humana”.  

Como se pode ver, o problema é estrutural, multifatorial, 
extremamente complexo e demanda por soluções criativas, com atuação 
conjunta dos três poderes da república. 
 
 
2  ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL: 

ANTECEDENTES E PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

 Diante do caos generalizado que se instaurou no sistema 
carcerário brasileiro, fica bastante claro que tal cenário se enquadra 
perfeitamente à categoria de Estado de Coisas Inconstitucional (ECI). A 
esse respeito, importa tecer alguns comentários sobre como esse conceito 
surgiu, passando por sua aplicação prática e, por fim, pelos seus 
pressupostos de caracterização. 
 Primeiramente, o Estado de Coisas Inconstitucional surgiu a partir 
da jurisprudência da Corte Constitucional Colombiana “como uma 
possibilidade de enfrentamento de omissões estatais, estruturais, que 
impliquem não apenas a falta de efetividade dos direitos fundamentais, 
mas sim um quadro de violação massiva desses direitos” (CAMPOS, 
2015b, p. 21). 
 O Estado de Coisas Inconstitucional foi reconhecido pela 
primeira vez na Corte Constitucional Colombiana no ano de 1997, através 
da Sentencia de Unificación 559-97, envolvendo o caso de professores da rede 
municipal de ensino colombiana que questionaram judicialmente a perda 
de benefícios sociais. Nesse caso, a Corte decidiu pela declaração do 
Estado de Coisas contrário à Constituição e pela determinação às 
autoridades que corrigissem o problema em tempo razoável. 
 Em outra ocasião, com pano de fundo rigorosamente idêntico ao 
nosso, a Corte Constitucional Colombiana já chegou a se manifestar sobre 
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o sistema carcerário na Sentencia T-153/98, caso no qual, após 
judicialização individual visando corrigir as péssimas condições 
enfrentadas por um apenado, restou reconhecido que todo sistema 
carcerário colombiano representava um Estado de Coisas 
Inconstitucional. 
 Após reiteradas aparições na jurisprudência da Suprema Corte 
Colombiana, o Estado de Coisas Inconstitucional ganhou feições teóricas 
bem mais robustas a partir de 2004, pela Sentencia T-025/04, em que a 
Corte lançou alguns pressupostos para a sua ocorrência, sendo eles: I) 
violação massiva e generalizada de vários direitos constitucionais, capaz 
de afetar um número significativo de pessoas; II) a prolongada omissão 
das autoridades no cumprimento de suas obrigações para garantir os 
direitos; III) a adoção de práticas inconstitucionais a gerar, por exemplo, 
a necessidade de sempre ter que se buscar a tutela judicial para a obtenção 
do direito; IV) a não adoção de medidas legislativas, administrativas e 
orçamentárias necessárias para evitar a violação de direitos; V) a existência 
de um problema social cuja solução depende da intervenção de várias 
entidades, da adoção de um conjunto complexo e coordenado de ações e 
da disponibilização de recursos adicionais consideráveis; VI) a 
possibilidade de um congestionamento do sistema judicial, caso ocorra 
uma procura massiva pela proteção jurídica. 
 Assim sendo, pode-se concluir que a declaração da ocorrência de 
um Estado de Coisas Inconstitucional nada mais é do que o 
reconhecimento da existência de um litígio estrutural. Nessa linha de 
raciocínio, tal reconhecimento é particularmente importante pois 
representa o pontapé inicial na tomada de medidas com vistas à resolução 
do problema.  
 
 
3  ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL E A TÉCNICA 

DAS DECISÕES ESTRUTURAIS 
 
 Ao se buscar instrumentalizar a tutela dos direitos violados pelo 
Estado de Coisas Inconstitucional por meio de um procedimento 
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jurisdicional, vê-se    que o processo nos moldes tradicionais é totalmente 
insuficiente para a adequada proteção de tais direitos, pois, conforme lição 
de Sérgio Cruz Arenhart (2013, p. 01):  
 

O direito processual civil brasileiro foi, todo ele, concebido para 
lidar com uma espécie muito bem determinada de litígios. Ele 
foi pensado para lidar com a situação típica da "lide", na qual se 
vê uma pretensão de um sujeito (ou grupo de sujeitos), objeto 
de resistência ou de insatisfação por outro sujeito (ou grupo de 
sujeitos). A polarização dos conflitos operada pelo processo, em 
dois grupos - ou bipolarização, na lição da Chayes, constitui, 
obviamente, uma simplificação dos problemas que ocorrem no 
meio social, mas que funciona bem para a maioria dos conflitos 
de direito privado.  

 

 Diante de um problema complexo como o do nosso sistema 
carcerário, com profundos reflexos econômicos, políticos e sociais, que 
demanda soluções totalmente não convencionais, efetivadas por meios 
executivos atípicos, faz-se necessário se desapegar de rigores formalistas e 
pensar em métodos alternativos para adequar o processo civil à dimensão 
do litígio a ser solucionado, isso sob a ideia de que, no Estado 
Constitucional Contemporâneo, o processo não é um fim em si mesmo, 
mas sim se presta à tutela efetiva dos direitos. 
 Pensando em formas de se superar um Estado de Coisas 
Inconstitucional é que vem à tona o método das decisões estruturais, que, 
na definição de Fredie Didier Jr. et al. (2017, p. 132) são aquelas decisões 
que buscam “implantar uma reforma estrutural em um ente, organização 
ou instituição, com o objetivo de concretizar um direito fundamental, 
realizar uma determinada política pública ou resolver litígios complexos”. 
 A ideia de processos estruturais surgiu das chamadas estrutural 
injunctions, concebidas no direito norte-americano justamente quando se 
percebeu “que muitas decisões sobre questões coletivas exigem soluções 
que vão além de decisões simples a respeito de relações lineares entre as 
partes. Exigem respostas difusas, com várias imposições ou medidas que 
se imponham gradativamente” (ARENHART, 2013, p. 06). 
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 Dentro da temática de processos estruturais, o caso maior relevo 
talvez seja o Brown v. Board of Education, no qual a Suprema Corte norte-
americana, no ano de 1954, declarou inconstitucional a política 
segregacionista entre negros e brancos nas escolas públicas do país, 
superando-se o antigo precedente da doutrina “separados, mas iguais”. 
 Ao longo da história, as decisões estruturais foram utilizadas em 
inúmeros outros tipos de litígios complexos, como, por exemplo, o 
problema relativo às péssimas condições das prisões norte-americanas, 
descritas como "um lugar escuro e sombrio completamente dissociado do 
mundo livre". Além disso, foram aplicadas em processos envolvendo a 
reforma de estabelecimentos de saúde e instituições psiquiátricas que 
possuíam estruturas e procedimentos que violavam o direito à saúde dos 
pacientes e internos (DANTAS, 2016, p. 157). 
 Como características desses provimentos jurisdicionais, Fredie 
Didier Jr. et al. (2017, p. 132) apontam que  
 

A decisão estrutural possui conteúdo complexo. Normalmente, 
primeiro se prescreve uma norma jurídica de conteúdo aberto; 
não raro o seu preceito indica um resultado a ser alcançado – 
uma meta, um objetivo – assumindo, por isso, nessa parte, a 
estrutura deôntica de uma norma-princípio. E, além disso,    
essas decisões estruturam o modo como se deve alcançar        
esse resultado, determinando condutas que precisam ser 
observadas para que o preceito seja atendido e o resultado, 
alcançado – assumindo, por isso, nessa parte, estrutura deôntica 
de norma-regra. 

 

 A partir dessa característica, alguns autores dizem que os 
processos estruturais muitas vezes demandam dos chamados provimentos 
em cascata, em que várias decisões são proferidas em cadeia, ao passo que 
se detecta a necessidade de tomar uma determinada medida para a 
implementação da diretriz geral inicialmente proposta. Pelo fato de as 
decisões estruturais se proporem a dirimir litígios complexos, que não tem 
a priori uma solução predefinida, natural é que as medidas sejam tomadas 
de forma gradativa. 
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 A esse respeito, Arenhart, Marinoni e Mitidiero (2017, p. 395) 
apontam que, na prática, tais decisões  
 

Podem (e, muitas vezes, devem) ir além da simples especificação 
do resultado a ser obtido, esclarecendo os meios para tanto. A 
sentença judicial, ao fixar a consequência esperada, pode impor 
um plano de ação, ou mesmo delegar a criação desse plano a 
outro ente, de forma a atingir, de maneira mais pronta e com o 
menor sacrifício aos interesses envolvidos, o resultado 
almejado. Essa característica importa, normalmente, a constante 
fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das linhas 
gerais estabelecidas pelo Poder Judiciário. 

 

 Relacionando a técnica dos processos estruturais com a doutrina 
do Estado de Coisas Inconstitucional, observa-se que, muito embora 
tenham nomenclaturas diferentes em seus países de origem, elas gravitam 
no mesmo campo conceitual: prestam-se a solucionar litígios complexos, 
nos quais há massiva e sistemática violação a direitos fundamentais. Ora, 
o que é a declaração do ECI senão o reconhecimento da existência de um 
litígio estrutural, que, por sua vez, necessita da tomada de medidas 
estruturais visando sua superação? Nas palavras de Carlos Alexandre de 
Azevedo Campos (2015c) “O ECI funciona como a “senha de acesso” da 
corte à tutela estrutural”. 
 Inclusive, ao se analisarem as decisões em que a Corte 
Constitucional Colombiana reconheceu a ocorrência do Estado de Coisas 
Inconstitucional, ver-se-á que tal reconhecimento foi sucedido por 
medidas que podem ser enquadradas perfeitamente nas características que 
a doutrina emprega às decisões estruturais.  
 Um exemplo bastante claro disso é a já citada Sentencia T-153/98, 
em que a Suprema Corte Colombiana além de reconhecer o ECI do 
sistema carcerário, determinou a tomada de uma série de medidas por 
parte do Poder Público, a exemplo do desenvolvimento de um plano para 
a construção de presídios e a realização de reformas destinadas a garantir 
aos presos condições dignas de vida nos estabelecimentos penitenciários; 
a determinação para a tomada de medidas necessárias para resolver a 
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escassez de pessoal especializado nas prisões e na guarda prisional; além 
de impor ao órgão de administração dos presídios a separação dos presos 
em presos provisórios e definitivos.  
 
 
4 A ADPF 347 E O ESTADO DE COISAS 

INCONSTITUCIONAL DO SISTEMA  
PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

 

 A teoria do Estado de Coisas Inconstitucional adentrou na praxe 
jurídica brasileira em 2015, quando, a par dos pressupostos de 
caracterização do ECI, foi apresentada Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental buscando, dentre outras medidas, o 
reconhecimento de que o Sistema Carcerário Brasileiro representa um 
Estado de Coisas Inconstitucional.  
 Quanto a isso, levando em consideração a massiva e sistemática 
violação a direitos fundamentais dos presos, bem como da generalizada 
omissão do poder público quanto à tomada de medidas objetivando a 
resolução do problema, pode-se afirmar que o sistema penitenciário 
brasileiro se adequa perfeitamente a tal categoria, nos termos do que ficou 
assentado na jurisprudência da Corte Constitucional Colombiana.          
Essa foi a linha de pensamento desenvolvida pelos arguentes na exordial 
da ADPF 347. 
 Além do reconhecimento do ECI, foram feitos vários outros 
pedidos em sede de tutela cautelar, como por exemplo: I) a determinação 
para que os tribunais passem a realizar audiências de custódia, no prazo 
de 90 dias, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a 
autoridade judiciária em até 24 horas da prisão; II) a determinação ao 
Conselho Nacional de Justiça  para que coordene um ou mais mutirões 
carcerários, de modo a viabilizar a pronta revisão de todos os processos 
de execução penal em curso no país que envolvam a aplicação de pena 
privativa de liberdade; e III) a imposição do imediato 
descontingenciamento das verbas existentes no Fundo Penitenciário 
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Nacional (FUNPEN), e proíba a União Federal de realizar novos 
contingenciamentos. 
 Chama atenção também que os requerentes pediram que, em de 
cognição exauriente, fosse determinado ao Governo Federal a elaboração 
de um plano nacional com vistas à superação do Estado de Coisas 
Inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, devendo ser 
encaminhado ao STF em no máximo de três meses e ser implementado 
no prazo de três anos. Conforme posto na inicial, o referido plano 
nacional deve conter propostas e metas específicas sobre algumas 
diretrizes gerais, dentre as quais está, por exemplo, a redução da 
superlotação dos presídios; a contenção e reversão do processo de 
hiperencarceramento existente no país; a diminuição do número de presos 
provisórios; a adequação das instalações dos estabelecimentos prisionais 
aos parâmetros normativos vigentes, etc. 
 Conforme posto na inicial, o plano nacional deve conter também 
a previsão dos recursos a serem utilizados na implementação de suas 
propostas, bem como a definição de um cronograma para a efetivação das 
medidas de incumbência da União Federal e de suas entidades. 
 Depois de encaminhado, o STF deve realizar uma ou mais 
audiências públicas para submeter o plano ao crivo da sociedade civil e 
dos diversos órgãos e instituições do Estado que queiram se manifestar 
acerca dele. Ao final, o STF deverá deliberar sobre o plano, para 
homologá-lo ou impor medidas alternativas ou complementares que 
reputar necessárias para a superação do estado de coisas inconstitucional. 
 Além disso, após a deliberação sobre o plano nacional, deverá ser 
determinado que cada Estado e o Distrito Federal formulem e apresentem 
ao STF um plano estadual ou distrital em linha com o plano nacional, com 
as mesmas formalidades e diretrizes deste, só que com prazo de 
implementação de dois anos. 
 Por fim, com todos os planos homologados, o STF deve 
monitorar sua implementação com o auxílio do Departamento de 
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de 
Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, 
em processo público e transparente, aberto à participação colaborativa da 
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sociedade civil, até que se considere sanado o estado de coisas 
inconstitucional do sistema prisional brasileiro. 
 Dito isso, pode-se dizer que a APDF 347 é um claro exemplo de 
processo estrutural. Ademais, analisando-se os pedidos deduzidos        
pelos requerentes, vê-se de forma bastante nítida que a decisão de       
mérito pretendida é, sem dúvida, uma decisão estrutural, porquanto        
tem o escopo de implementar uma reforma estrutural no sistema 
penitenciário brasileiro.  
 Ademais, a técnica dos provimentos em cascata está presente na 
proposta dos arguentes, porquanto após o reconhecimento de que o 
sistema penitenciário brasileiro representa um Estado de Coisas 
Inconstitucional, os autores pretendem que seja determinado aos entes da 
federação o desenvolvimento de um plano nacional e de planos estaduais 
para a superação do problema de forma gradativa. Os planos deverão       
ser homologados e poderão sofrer modificações a partir de propostas do 
STF, o que naturalmente implica na tomada de sucessivas decisões       
nesse ínterim.  
  

5  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS PARA UTILIZAÇÃO DAS 
DECISÕES ESTRUTURAIS NA CULTURA JURÍDICA 
BRASILEIRA 

 

 A propositura da ADPF 347 gerou profundo debate na 
comunidade jurídica acerca da legitimidade do Poder Judiciário para o 
reconhecimento da existência de um ECI bem como para a determinação 
da tomada de medidas estruturais por parte da Administração Pública. 
Dentro dessa temática, muito se questiona, por exemplo, sobre violação 
ao princípio da separação de poderes, pois estaria o Judiciário 
supostamente invadindo a esfera de poder do Executivo e do Legislativo 
ao fazer determinações tais como a implementação de uma política pública 
ou a reforma estrutural de uma determinada instituição do Estado. 
 Levando em consideração o recorte temático do presente 
trabalho, importante se faz tecer alguns comentários sobre premissas 



 

 

20 

teóricas a serem enfrentadas para aplicação do método das decisões 
estruturais no litígio estrutural do nosso sistema prisional. 
 

6 DA POSSIBILIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DO 
PROBLEMA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 
BRASILEIRO 

 

 A reflexão sobre a possibilidade da judicialização do litígio 
estrutural presente sistema penitenciário brasileiro perpassa 
primeiramente por considerações acerca da finalidade do processo no 
Estado constitucional contemporâneo. A esse respeito, Daniel Mitidiero 
(2014, p. 63-64) aduz que  

 
Nossa Constituição exige a colocação da tutela dos direitos 
como fim do processo civil. Sendo o Estado constitucional 
ancorado na pessoa humana e o Estado de Direito nele 
implicado fundamentado na segurança jurídica, a finalidade 
óbvia colimada ao processo civil só pode estar na efetividade 
dos direitos proclamados na ordem jurídica. O Estado 
constitucional existe para promover os fins da pessoa humana 
– e isto quer dizer que o processo civil no Estado constitucional 
existe para dar tutela aos direitos. [...] No Fundo, a colocação da 
tutela dos direitos como finalidade do processo corresponde, na 
dogmática processual, à proeminência reconhecida à pessoa 
humana diante do Estado no plano constitucional. 

 
 Tomando essa ideia como pressuposto e levando em conta que o 
problema do sistema penitenciário, conforme amplamente mencionado, 
está fundado na generalizada violação a direitos fundamentais dos presos, 
só se pode concluir que o direito processual contemporâneo é sim 
instrumento a serviço da concretização desses direitos, por mais que o 
problema esteja intimamente ligado a deficiências de ordem política e 
orçamentária, assuntos que são, a princípio, afetos ao Executivo e               
ao Legislativo. 
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 Somado a isso, não se pode olvidar que os direitos violados no 
litígio sob discussão se encontram positivados em nossa lei maior e, 
conforme lição de Luís Roberto Barroso (2015, p. 439) “constitucionalizar 
é, em última análise, retirar um tema do debate político e trazê-lo para o 
universo das pretensões judicializáveis”. Nessa linha de raciocínio, quando 
a Constituição elege como direito fundamental dos presos o respeito a sua 
integridade física e moral (art. 5º, XLIX), ela torna a violação desse direito 
passível de ser questionada judicialmente. 

Hodiernamente, parece óbvio que as Constituições representam 
sim um complexo de normas com caráter jurídico e também político, mas 
nem sempre foi assim, conforme ensina Daniel Sarmento e Cláudio 
Pereira de Souza Neto (2012, p. 15): 
 

A ideia que prevalecia no mundo constitucional até 
meados do século XX era de que as constituições não eram 
normas jurídicas, mas proclamações políticas, que se 
destinavam a inspirar a atuação do legislador. Elas não 
incidiam diretamente sobre as relações sociais, não 
geravam direitos subjetivos para os cidadãos, nem podiam 
ser aplicadas pelos juízes na resolução de casos concretos. 
Só as leis editadas pelo parlamento obrigavam e 
vinculavam; não as solenes e abstratas provisões contidas 
nos textos constitucionais. O paradigma jurídico vigente 
era o legalista. 

 
O emprego de status jurídico às normas constitucionais pelo atual 

estágio do constitucionalismo fez com que elas pudessem ser aplicadas 
diretamente pelo Judiciário e os direitos positivados em seu texto tivessem 
o condão de serem deduzidos em prestações jurisdicionais, isto é, 
possibilitou que os direitos trazidos nas constituições fossem 
judicializados e efetivados pelo Poder Judiciário. 
 Essa possibilidade é reforçada pelo fato de que a própria 
Constituição erigiu a direito fundamental o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição (art. 5º, XXXV), segundo o qual o Poder Judiciário é órgão 
competente para apreciação de lesão ou ameaça a direito, sendo essa uma 
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premissa inescusável do exercício da atividade jurisdicional, repercutindo 
também no direito fundamental do acesso à justiça. 
 Ora, se pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição é garantia 
do cidadão bater às portas do Judiciário quando houver lesão ou ameaça 
a direito seu, não há motivo algum para não admitir a possibilidade de o 
litígio estrutural do sistema penitenciário brasileiro ser judicializado, por 
mais que, repita-se, a superação do problema seja, a princípio, atribuição 
das instâncias políticas majoritárias. 
 

7 DA NECESSÁRIA REVISÃO DA TEORIA DA SEPARAÇÃO 
DE PODERES  

 

 Assentada a possibilidade de judicialização do litígio estrutural do 
sistema carcerário brasileiro, outro óbice que surge diz respeito ao 
conteúdo das decisões oriundas dos processos estruturais resultantes 
dessa judicialização. Pelo fato de muitas vezes o Judiciário, na tentativa de 
concretizar um determinado direito, fazer determinações no sentido da 
implementação de políticas públicas, que naturalmente repercutem nas 
finanças públicas, diz-se que a separação de poderes se encontra violada, 
sob o argumento de que a gestão do orçamento e a implementação de 
políticas públicas é uma atribuição do Executivo e do Legislativo, e que o 
papel do Judiciário se esgota na aplicação da lei. 
 Com as devidas vênias, entendemos que esse dogmatismo em 
volta da teoria da separação de poderes se encontra há muito ultrapassado, 
sendo ela hoje tratada por muitos publicistas como uma teoria caída         
em profundo desprestígio, que teve sua importância histórica, mas hoje é 
técnica de organização de poder político que atende a funções diversas   
das que se preconizou no momento da sua criação, no auge do 
pensamento liberal. 

Essa tendência doutrinária sinaliza para a necessidade de se fazer 
uma revisão da clássica teoria da separação de poderes, filtrando-a a partir 
dos novos paradigmas da teoria do Estado e da Constituição. 
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A esse respeito, Paulo Bonavides (2015, p. 152-153) ensina que a 
separação de poderes teve grande importância histórica na passagem do 
Estado Absolutista para o Estado Moderno, ao atuar na limitação do 
poder político antes absoluto e centralizado na figura do monarca, agora 
submetido ao direito legislado, sob a égide do princípio da legalidade. Com 
isso, logrou-se êxito na afirmação das recém-nascidas liberdades 
individuais – um dos grandes legados do Estado Moderno. 

Sob os auspícios do Estado Liberal, seja com o modelo 
parlamentarista ou presidencialista, desenhou-se um cenário de grande 
protagonismo dos Poderes Legislativo e Executivo, sendo relegada ao 
Judiciário a aplicação mecânica da lei através de subsunções; o Judiciário 
era tão somente “a boca que pronunciava a lei”.  

À teoria clássica da separação de poderes Tercio Sampaio Ferraz 
Junior (1994, p. 14-15) atribui um esforço de neutralização política não só 
do Judiciário, que, frente aos outros dois poderes exercia poder político 
praticamente nulo, mas também da própria aplicação do direito, ao se 
admitir a subsunção como o método de aplicação das normas jurídicas, o 
que gerou uma progressiva desvinculação do direito de suas bases sociais 
e um distanciamento de valores éticos na aplicação da lei. 

Não precisa ir muito longe para chegar à conclusão de que essa 
neutralização política não se coaduna com o atual momento do 
constitucionalismo e da teoria do Estado, em um cenário de grande 
presença de direitos sociais; de força normativa da constituição e               
dos princípios. 

Atualmente, o neoconstitucionalismo conferiu ao Poder Judiciário 
grande importância política na estrutura institucional do Estado 
Contemporâneo, notadamente na efetivação dos preceitos constitucionais 
e dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, Ferraz Junior (1994, p. 19) é categórico ao dizer    
de que 
 

Com base em condições sociopolíticas do século XIX, 
sustentou-se por muito tempo a neutralização política do 
Judiciário como consequência do princípio da divisão de 
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poderes. A transformação dessas condições, com o advento da 
sociedade tecnológica e do estado social, parece desenvolver 
exigências no sentido de uma desneutralização, posto que o juiz 
é chamado a exercer uma função socioterapêutica [...] 
obrigando-se a uma responsabilidade prospectiva, preocupada 
com a consecução de finalidades políticas das quais ele não mais 
se exime em nome do princípio da legalidade. 

 
Por fim, além dele, Paulo Bonavides (2013, p. 64) assevera que o 

princípio da separação de poderes 
 

Representou seu papel histórico [...] quando cuidamos dever 
abandoná-lo no museu da Teoria do Estado queremos, com 
isso, evitar apenas que seja ele, em nossos dias, a contradição 
dos direitos sociais, a cuja concretização se opõe, de certo 
modo, como técnica dificultosa e obstrucionista. 

 
 Portanto, é inadmissível que hoje se utilize do princípio                    
da separação de poderes como impeditivo da ação do Judiciário frente        
à sistemática violação de direitos fundamentais pelas instâncias         
políticas majoritárias. 
 Por mais que as críticas existam aos montes, essa discussão parece 
estar superada no Judiciário brasileiro, pois cotidianamente o Executivo e 
o Legislativo se veem compelidos a implementar políticas públicas e a 
mobilizar verbas no orçamento para tanto. Um interessante exemplo é o 
julgamento do RE nº 592.581/RS, em que ficou assentada a seguinte tese 
de julgamento: é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública 
obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução 
de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade 
ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o 
respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o 
artigo 5º (inciso XLIX) da Constituição Federal, não sendo oponível à 
decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação 
dos Poderes. 
 Nas palavras do Ministro Ricardo Lewandowski, relator do 
recurso extraordinário:  
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A reiterada omissão do Estado brasileiro em oferecer condições 
de vida minimamente digna aos detentos exige uma intervenção 
enérgica do Judiciário para que, pelo menos, o núcleo essencial 
da dignidade da pessoa humana lhes seja assegurada, não 
havendo margem para qualquer discricionariedade por parte das 
autoridades prisionais no tocante a esse tema.  
Sim, porque, como já assentou o Ministro Celso de Mello, não 
pode o Judiciário omitir-se “se e quando os órgãos estatais 
competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos 
que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal 
comportamento, a eficácia e a integridade direitos individuais 
e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional”.  

 

 Considerando os termos do voto do relator e a conclusão tomada 
pelos demais ministros no julgamento do RE nº 592.581/RS, parece não 
ser mais nenhum tabu – pelo menos no STF – que o Poder Judiciário 
emita determinações ao Poder Público a fim de que este tome iniciativas 
no sentido da implementação de políticas públicas com vistas a efetivar 
um determinado direito fundamental ou evitar sua violação.  
 

8  DIFICULDADE DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES 
ESTRUTURAIS 
 

 Superada a discussão acerca da possibilidade de judicialização do 
litígio estrutural em nosso sistema prisional e da legitimidade do Judiciário 
para não somente apreciar tais matérias, mas também determinar                   
à Administração Pública a tomada de medidas visando a superação             
do litígio, um outro problema que surge diz respeito à efetivação           
dessas determinações. 
 Inicialmente, cabe dizer que, no Direito Processual brasileiro, o 
respaldo legal para a efetivação das decisões estruturais está na aplicação 
conjunta do art. 139, IV, e do art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, 
que dão ao magistrado uma relativa liberdade sobre a utilização de meios 
executivos para concretização de suas decisões, no que a doutrina vem 
chamando de poder geral de efetivação (DIDIER JR. et al., 2017, p.136). 
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Essa liberdade é particularmente importante, pois, diante da complexidade 
dos processos estruturais, não poderia o magistrado ficar adstrito aos 
meios executivos previamente estabelecidos pelo legislador, isso porque 
cada caso demandará de uma solução e uma forma de efetivação 
personalizadas. 
 Não obstante isso, vários são os exemplos em que decisões 
estruturais não são concretizadas, a começar pela própria ADPF 347: 
quase cinco anos após o ajuizamento da ação, os avanços foram irrisórios. 
O STF teve oportunidade de apreciar somente as cautelares, ocasião em 
que deferiu apenas duas delas, pelo descontingenciamento das verbas do 
Fundo Penitenciário (FUNPEN), bem como pela determinação de que os 
juízes e tribunais passem a realizar audiências de custódia em até noventa 
dias, viabilizando a apresentação do preso à autoridade judiciária em até 
24 horas. 
 A partir da decisão do STF, o CNJ editou a Resolução nº 
213/2015, que veio para normatizar as audiências de custódia, dando-lhe 
contornos práticos de maneira bastante minuciosa. Contudo, embora 
vários tribunais tenham implementado projetos nas capitais e em grandes 
cidades, a esmagadora maioria das comarcas do Brasil não contam com as 
audiências de custódia e hoje, muito tempo após o término do prazo dado 
pelo STF, ainda encontram dificuldades para sua implementação. 
 De maneira geral, Fredie Didier Jr. et al. (2017, p. 136) apontam 
que  
 

Enquanto a efetivação das decisões proferidas em processos 
não-estruturais se dá, normalmente, de forma impositiva, é 
comum que a efetivação da decisão estrutural se dê de forma 
dialética, "a partir de um debate amplo cuja única premissa 
consiste em tomar a lide como fruto de uma estrutura social a 
ser reformada. 

 

 Assim, pode-se dizer que a primeira dificuldade diz respeito ao 
modus operandi do nosso Poder Judiciário na condução desses processos. 
Não pode o órgão julgador colocar um processo estrutural no mesmo 
patamar de um processo convencional, confiando que com uma 
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“canetada” ele resolverá o litígio. O processo estrutural necessariamente 
desafiará o magistrado a sair de sua zona de conforto, para mobilizar um 
diálogo institucional amplo objetivando a superação do problema posto 
em discussão. Nesse sentido, o nível de envolvimento do juiz com o caso 
objeto da medida estrutural deve ser muito mais profundo, sob pena de 
total ineficácia de suas decisões. 
 Decorrente disso, outra grande dificuldade a ser enfrentada é 
relativa à (ausência de) capacidade operacional dos Tribunais para 
fiscalizar o cumprimento das ordens judiciais. Em virtude do fato de que 
as providências determinadas nos processos estruturais vêm com um 
prazo de meses ou anos para serem cumpridas, isto é, são de 
implementação gradual, certo é que o órgão julgador deve periodicamente 
fiscalizar o seu cumprimento. 
 Um exemplo emblemático dessa dificuldade é o das medidas 
determinadas pela Corte Constitucional Colombiana relativamente ao 
sistema carcerário na já citada Sentencia T-153/98, as quais não alcançaram, 
todavia, grande sucesso, conforme relata Carlos Alexandre de Azevedo 
Campos (2015a). Para o autor, 
 

Os principais defeitos acusados foram a pouca flexibilidade das 
ordens, especialmente, em face dos “departamentos” locais, e a 
falta de monitoramento, pela própria corte, da fase de 
implementação da decisão. O erro da corte foi acreditar que sua 
autoridade contida nas decisões, por si só, seria suficiente para 
que os órgãos públicos cumprissem efetivamente com as 
medidas ordenadas. [...] Faltou diálogo em torno de como 
melhor realizar as decisões, não tendo sido retida jurisdição 
sobre a execução das medidas. 

 

 Falando especificamente sobre a crise do nosso sistema prisional, 
o problema quanto à efetividade das decisões estruturais eventualmente 
proferidas na ADPF 347 ganha particular relevo quando se leva em 
consideração que há no Brasil cerca de 1456 estabelecimentos penais, 
estes, por sua vez, estão distribuídos ao longo de todos os Estados da 
federação. Nesse particular, não é preciso refletir muito para se chegar à 



 

 

28 

conclusão de que o STF, sozinho, não tem capacidade operacional para 
viabilizar o amplo debate ao qual nos referimos parágrafos atrás, nem 
muito menos capacidade para fiscalizar o cumprimento das decisões 
eventualmente proferidas. O fato de, em quase cinco anos, o Supremo ter 
conseguido apreciar apenas as cautelares na ADPF 347 já denota muito       
bem isso. 
 Dessarte, na condução da ADPF 347, deve o STF fazer um 
esforço contínuo para descentralizar o cumprimento das decisões 
proferidas, de modo a mobilizar de cima para baixo os mais diversos entes 
estatais relacionados ao sistema penitenciário, do mais abrangente para o 
mais específico, do nacional ao local, gerando uma reação em cadeia na 
qual um ente mobiliza outros entes a ele relacionados.  
 Uma manifestação concreta disso seria o STF, através do CNJ, 
mobilizar os Tribunais em âmbito estadual, que por sua vez, mobilizariam 
os juízos das comarcas locais visando a implementação dos planos de 
superação do litígio e a fiscalização de seu cumprimento. Dessa forma as 
ordens ganham muito mais capilaridade e, consequentemente, efetividade. 
  Arenhart (2013, p. 07) conta que a Suprema Corte norte-
americana se viu nesse dilema no já mencionado caso Brown v. Board of 
Education, sendo obrigada a reexaminar a matéria um ano após a prolação 
da primeira decisão, isso diante de queixas de várias escolas quanto às 
dificuldades em implantar a nova política de não discriminação, e nesse 
sentido relata que  
 

[...] a Suprema Corte norte-americana, à vista da resistência de 
muitos Estados em atender ao novo marco estabelecido pela 
primeira decisão, decidiu que a implementação da ordem de não 
segregação de crianças negras em escolas deveria fazer-se pela 
progressiva adoção de medidas que eliminassem os obstáculos 
criados pela discriminação, sob a supervisão das cortes locais. 
Em outras palavras, a ordem da Suprema Corte, considerando 
as dificuldades em satisfazer de pronto o direito postulado e a 
variedade dos problemas enfrentados pelas escolas locais, 
autorizou a criação de planos (cuja execução seria acompanhada 
pelo Poder Judiciário local) que tendessem à eliminação de toda 
forma de discriminação nas escolas. Esses planos demandariam 
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tempo e precisariam conformar-se às peculiaridades de cada lugar. Assim, 
conseguiu-se decisão mais aderente à realidade de cada lugar e praticamente 
factível. (Grifo nosso). 

 
 Dessa maneira, mesmo com as inúmeras dificuldades de ordem 
teórica, percebe-se que o grande desafio a ser enfrentado no litígio 
estrutural é, em verdade, a efetivação da eventual decisão estrutural nele 
proferida. A esse respeito é inegável que, consoante já mencionado 
anteriormente, a efetivação dos provimentos estruturais requeira do 
magistrado um pensar estratégico na gestão do processo, o que desborda 
completamente da lógica tradicional do Processo Civil, feita para 
funcionar em demandas nas quais há direitos, pretensões e partes muito 
claras e bem definidas.    
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Inicialmente, a primeira conclusão alcançada é a de que o direito 
processual nos moldes clássicos, restrito ao polo ativo, ao polo passivo e 
ao juiz, é completamente insuficiente para dirimir litígios complexos como 
o do nosso sistema prisional, sendo necessário aqui despir-se de 
formalismos e rigores procedimentais para dar ao litígio soluções atípicas, 
isso partindo da premissa de que o direito processual no Estado 
constitucional está a serviço da tutela dos direitos. 
 A partir dessas ideias é que surgem as teorias do Estado de Coisas 
Inconstitucional e das decisões estruturais, para fazer frente a esses litígios 
complexos que demandam soluções não convencionais.  
 Nessa linha de pensamento, duas premissas básicas devem ser 
enfrentadas para que as referidas teorias possam ser aplicadas em nosso 
sistema jurídico e, mais especificamente, ao problema do nosso sistema 
carcerário. A primeira delas é sobre a possibilidade de se judicializar os 
litígios estruturais, podendo tal matéria passar pelo crivo do Poder 
Judiciário através de uma demanda judicial, isso principalmente pelo fato 
de que, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, não pode o órgão 
jurisdicional apresentar escusas à apreciação de lesão ou ameaça a direito. 
A segunda premissa diz respeito à possibilidade de o Poder Judiciário 
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determinar à Administração Pública a tomada de medidas com vistas à 
superação do problema, ainda que haja repercussão no orçamento, sem 
que isso importe em violação à separação de poderes. O grande destaque 
aqui é para a necessidade de uma revisão da teoria clássica da separação 
de poderes. 

Por fim, a conclusão final a que se chega é a respeito da dificuldade 
de efetivação das decisões estruturais. Quanto a isso, parece certo que essa 
dificuldade de efetivação só será superada com um elevado grau de 
envolvimento do magistrado no litígio, com a promoção de um amplo 
debate institucional visando dirimir o problema. Além disso, em virtude 
da falta de capacidade operacional do Poder Judiciário para fiscalizar o 
cumprimento das medidas estruturais, deve o magistrado buscar dar o 
máximo de capilaridade às suas decisões, com a mobilização de órgãos 
jurisdicionais e administrativos locais para a fiscalização da implementação 
das determinações feitas. 
 Especificamente em relação ao litígio estrutural do nosso sistema 
carcerário, parece claro que o STF na condução da ADPF 347 não tem 
capacidade operacional para mobilizar um amplo debate institucional e, 
muito menos, para fiscalizar o cumprimento das decisões eventualmente 
proferidas. Diante disso, deve o Supremo descentralizar o cumprimento 
dessas decisões, mobilizando os entes estatais desde os de âmbito nacional 
aos de âmbito local, para que as decisões ganhem capilaridade nos termos 
do que foi dito no parágrafo anterior. 
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O IMPACTO DA ADPF 347 E DO HC 143.988 PARA O 
SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: 

 
UMA ANÁLISE DO PROCESSO ESTRUTURAL DA 
FUNDAC/RN 

 
 Maíra Arcoverde Barreto Pinto * 

 
RESUMO 

Litígios complexos têm sido apresentados ao ordenamento jurídico 
brasileiro e não deve o Poder Judiciário se olvidar das questões. Diante da 
crise sistêmica de instituições geridas pela administração pública, os 
processos estruturais surgem como uma alternativa viável, mas ainda 
pouco estudada. O sistema socioeducativo é um dos âmbitos em que o 
poder público tem se demonstrado omisso, mas os precedentes da ADPF 
347 e do HC 143.988 merecem ser estudados para substanciar reformas 
em instituições do SINASE por todo o país. Para tal, no entanto, é preciso 
utilizar um caso em que os meios executórios do processo estrutural 
tenham demonstrado eficácia, como pode ser demonstrado na Ação Civil 
Pública referente à Fundac do Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Processo Estrutural. ADPF 347. HC 143.988. Sistema 
Socioeducativo. Fundac. Meios executórios. 
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INTRODUÇÃO 
 

Você tem que agir como se fosse possível transformar  
radicalmente o mundo. 

 
Angela Davis 

 
 

O direito precisa ser visto como uma ciência que passa por 
constantes modificações. Na atual realidade jurídica, surgem demandas 
sociais que não são mais passíveis de uma resolução simplória em um 
sistema processual engessado. Litígios que apresentam problemáticas 
complexas, exigindo mais do que tão somente uma sentença, seja ela de 
qualquer natureza jurídica.  

Nesse contexto de novos pleitos apresentados ao sistema de 
justiça, cabe ao direito adaptar-se de modo a oferecer uma resolução às 
causas de forma eficaz. Sob essa perspectiva, os Processos Estruturais têm 
sido apresentados como uma alternativa às problemáticas extraordinárias 
que devem ser compreendidas de forma global, multidisciplinar e 
mediante um acompanhamento detalhado, sob pena de que não a 
demanda não seja solucionada em sua integralidade, ou ainda que venha a 
representar um problema futuro.  

Sob essa égide, os processos estruturais são, majoritariamente, 
problemas complexos que envolvem políticas públicas ineficientes. 
Variados são os casos que podem ser abordados para fins de 
exemplificação.  No entanto, saltam aos olhos o descaso institucional com 
o sistema penitenciário e o sistema socioeducativo.  

A irrefutável má administração desses sistemas supramencionados 
é de conhecimento público e notório, tendo, inclusive, o Supremo 
Tribunal Federal se posicionado acerca da matéria em duas oportunidades. 
A primeira delas é a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental 347, em que o STF declarou o Estado de Coisa 
Inconstitucional do Sistema Penitenciário, reconhecendo que há um 
côncavo na administração carcerária brasileira.  
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Há que se falar, ainda, em uma parte do nosso sistema de justiça 
por muitas vezes esquecido pela doutrina brasileira: o atendimento 
socioeducativo. As lacunas que têm obstaculizado o sistema penitenciário 
nacional também têm estado presentes no sistema socioeducativo e, prova 
disso, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 
143.988/ES, merecendo especial análise para compreensão da temática.  

Desta feita, é essencial que os processos estruturais sejam 
estudados e compreendidos em uma perspectiva prática que favoreça a 
comunidade, apresentado resultados eficazes, especialmente no que tange 
o sistema socioeducativo. Para tal, foi escolhido o caso da Ação Civil 
Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do 
Norte contra a FUNDAC, como caso concreto em que foram utilizados 
diversos meios através dos quais a instituição tem se reestruturado de 
forma contínua e que merece apreciação dentro da temática em tela. 
 
 
1 PROCESSOS ESTRUTURAIS 
  

Os Processos Estruturais estão surgindo na doutrina e na 
jurisprudência brasileira em razão de uma cristalina demanda da 
coletividade. Em sentido lado, são instrumentos essenciais para garantir 
direitos fundamentais que não têm resolução jurídica simples e que não 
podem estar substanciados tão somente em uma decisão. Trata-se, 
portanto, de uma nova perspectiva de análise da ciência jurídica que deve 
perceber a sociedade em mutação que não pode mais debruçar-se tão 
somente sob a catedrática concepção de que o processo é exclusivamente 
dependente de uma sentença.  

Nesse sentido, as “amarras” do sistema processual não podem ser 
utilizadas para impedir a atuação do julgador, tampouco das partes, no 
sentido de colaborarem em um procedimento de reestruturação de         
uma instituição, por exemplo. A segurança jurídica, por óbvio, deve      
estar sempre sob observância, mas deve ser aliada à execução de respostas 
à demanda.  
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Para a compreensão dos processos estruturais, é importante 
perceber, em primeira perspectiva, quais os direitos que se pretende 
tutelar. Apesar de uma conceituação recente acerca da proteção                 
dos direitos transindividuais, o professor Edilson Vitorelli exemplifica 
perfeitamente as circunstâncias em que a extensão da violação de      
direitos exige do julgador uma atuação para definir os contornos da     
tutela jurisdicional:  

 

Se uma coletividade é lesada pela construção de usina 
hidrelétrica que desloca pessoas, alaga terras de comunidades 
tradicionais, altera o curso do rio, interfere nas relações 
interpessoais dos moradores, abala a dinâmica socioeconômica 
da região, diminui a ictiofauna, modifica o trajeto das estradas, 
extingue espécies animais endêmicas, impede a realização de 
determinadas atividades produtivas e piora as condições de 
saneamento, está-se diante de uma miríade de pretensões 
coletivas que dificilmente serão unívocas e dificilmente serão de 
fácil apreensão pelo legitimado coletivo e pelo juiz. Conforme 
se observa, quando se trata de litígios coletivos simples, não é 
problemático que o legitimado coletivo e o juiz definam a 
extensão e os contornos da pretensão e da tutela jurisdicional.1 

 

Vejamos que, conforme leciona o professor, as demandas para as 
quais se exige um processo estrutural, não podem ser compreendidas da 
mesma forma que os litígios simples, porque tratam de situações de alta 
complexidade para as quais os juízes não foram preparados. É ineludível 
que as questões em tela têm caráter multidisciplinar e repercutem de tantas 
formas que devem estar sob o véu de um processo civil dialógico, como 
foi inclusive proposta do novo Código Processual de 2015.  

Nesse sentido de que o procedimento não deve se restringir 
exclusivamente às duas partes e ao juiz, o professor Sérgio Cruz                   
Arenhart escreve: 

 

 
1 VITORELLI, Edilson. Tipologia dos litígios transindividuais I: um novo ponto de 

partida para a tutela coletiva. Revista do Processo, v. 247, n. 1, p.1-25, Curitiba, set. 2015. 
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Um procedimento que se destine à discussão de políticas 
públicas exige, como é óbvio, amplitude muito maior do que a 
lógica bipolar dos processos comumente utilizados no Brasil. 
Exige a possibilidade de participação da sociedade, bem como 
a ampliação da latitude de cognição judicial, de modo a permitir 
que o Judiciário tome contato com todo o problema, sob suas 
várias perspectivas.2 

 
É das grandes críticas aos processos estruturais a ponderação de 

que os processos estruturais seriam uma usurpação de poderes por parte 
do sistema judiciário. No entanto, não deve o processo, novamente, ser 
percebido de forma tão simples e pouco dialógica. A efetividade das 
decisões estruturais em torno das políticas públicas exige a adoção de 
medidas pelo juiz que tragam a comunidade para o centro da discussão.  

Faz-se imperioso destacar que a sociedade é parte interessada nas 
demandas estruturais e merece ser ouvida. Somente nesse sentido o 
julgador terá substrato para aproximar-se do problema e perquirir decisões 
mais justas, de modo a procurar substrato também nos especialistas acerca 
de matérias das quais ele não disponha conhecimento – o que é 
absolutamente natural.  

Merece ser trazido novamente o professor Sérgio Arenhart, que 
compreende a temática da seguinte forma:  

 

Para a consecução desse objetivo, instrumentos como as 
audiências públicas e o amicus curiae são fundamentais. 
Audiências que permitam a participação ampla da comunidade 
envolvida, embora não disciplinadas expressamente nem no 
CPC, nem na legislação básica a respeito do processo coletivo, 
são indispensáveis. Do mesmo modo, é fundamental que o 
processo seja capaz de absorver a experiência técnica de 
especialistas no tema objeto da demanda, em que possam 
contribuir tanto no dimensionamento adequado do problema a 
ser examinado, como em alternativas à solução da controvérsia.3 

 
2 ARENHART, S. C. Processos estruturais no direito brasileiro: reflexões a partir do 

caso da ACP do carvão. Revista de Processo Comparado, v. 2, p. 211-232, 2015. 
3 ARENHART, op. cit. 



 

 

38 

Depreende-se, portanto, que o procedimento não pode ser um fim 
em si mesmo, mas deve utilizar de diversos meios para a máxima 
aproximação com os interessados no problema, em especial porque os 
membros da sociedade civil são os principais interessados nessas 
demandas. Retomando o exemplo anteriormente demonstrado pelo 
Professor Edilson Vitorelli, temos que o julgador não pode, sozinho, 
acreditar-se capaz de, quando provocado, decidir sobre problemáticas 
vastas que envolvem danos inenarráveis sem trazer para o debate a opinião 
de especialistas.  

Em um universo cada vez mais globalizado, os litígios também 
têm passado por processos de modificação que os tornam mais 
complexos. O que se exige, principalmente, é a adoção de uma análise 
multifocal da situação que a enxergue pelas mais variadas percepções. 

Apesar de todas essas considerações, todavia, faz-se mister 
compreender que os processos estruturais ainda não oferecem uma 
resposta integral e perfeita às demandas, tampouco às críticas acerca da 
politização da justiça. O que não se pode deixar de fazer é estudar                  
o seu aprimoramento como instrumento de transformação para      
questões tão negligenciadas e marginalizadas na sociedade. Novamente, 
os ensinamentos do professor Edilson Vitorelli são essenciais                   
para compreensão:  

 

Do ponto de vista prático, os problemas apontados em relação 
ao processo coletivo estrutural são de que ele não consegue 
cumprir o papel a que se propõe e desvia os esforços e o foco 
social do debate político para os tribunais, desmobilizando os 
grupos que pretende proteger. Apesar disso, a doutrina mais 
progressista o considera, ainda que imperfeito, indispensável 
como estratégia de mudança social. O seu sucesso motivou uma 
reação conservadora, restritiva da aplicação das structural 
injunctions, a partir da presidência do Juiz Burger na Suprema 
Corte. Além das implicações políticas, alguns estudos lançaram 
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dúvidas pertinentes sobre a eficácia dos esforços para se 
produzir mudança social por intermédio de processos judiciais.4 

 
Diante de tantas demandas estruturais que merecem observância, 

o descaso e negligência com o sistema socioeducativo são situações 
gravosas que precisam ser observadas sob essa perspectiva. 
  
 
2 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL Nº 347 
 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de nº 
3475 julgada pelo Supremo Tribunal Federal representa uma das decisões 
de maior impacto para o sistema jurídico brasileiro nos últimos anos. A 
ação foi ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e pleiteava, 
com pedido de liminar, o reconhecimento do “estado de coisas 
inconstitucional” referente ao sistema penitenciário brasileiro.  

O sustentáculo da ação ajuizada pelo partido estava na 
superlotação e nas condições degradante do sistema penitenciário nacional 
que estaria (e ainda está) em incontestável descompasso com os 
pressupostos fundamentais da Constituição Federal. De acordo com o 
autor, o contexto prisional brasileiro estaria ofendendo a dignidade 
humana, a vedação de tortura, o direito de acesso à justiça, entre vários 
outros princípios que podem vir a ser aplicados. 

Há que se perceber, entretanto, que a falência do sistema decorre 
de um amontoado de atos comissivos e omissivos dos poderes públicos, 
englobando os Estados, o Distrito Federal e a União. Sob essa perspectiva, 
o STF foi provocado a se posicionar acerca das denominadas audiências 
de custódia, com base no Pacto dos Direitos Civis e Político e na 

 
4 LIMA, Edilson Vitorelli Diniz. O devido processo legal coletivo: representação, participação 

e efetividade da tutela jurisdicional. Curitiba: UFPR, 2015. 
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 347. Diário Oficial da União. Brasília.  
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Convenção Interamericana de Direito Humanos, bem como sobre o 
Estado de Coisas Constitucional do Sistema Penitenciário. 

Nesse contexto, diversas medidas adotadas pelo Poder Público 
estiveram sujeitas à análise da Corte Constitucional, como o 
contingenciamento dos recursos do Fundo Penitenciário (FUNPEN) por 
parte da União. Percebe-se, portanto, que o litígio apresentado ao 
Supremo Tribunal Federal possui natureza de demanda estrutural. Ou 
seja, de acordo com a conceituação do Professor Edilson Vitorelli,       
trata-se de um direito transindividual, que objetiva uma resposta complexa 
do sistema judiciário e, especialmente, que exige uma provocação dos 
demais poderes. 

Diante do exposto, é importante perceber de que forma o 
Supremo Tribunal Federal compreendeu a sua função diante da 
problemática e dos processos estruturais. Para o ministro relator, Marco 
Aurélio, o STF tem a incumbência de retirar as instituições do estado de 
letargia e agir mediante os limites do judiciário, concluindo que: “Ordens 
flexíveis sob monitoramento previnem a supremacia judicial e, ao mesmo 
tempo, promovem a integração institucional”.6 

Nesse diapasão, o STF decidiu, assim como o relator, no sentido 
de conceder a liminar pretendida de modo a reconhecer a obrigatoriedade 
das audiências de custódia dentro do prazo de 24hrs, bem                        
como estabelecendo uma série de determinações administrativas             
com a finalidade de provocar a formulação de políticas públicas no sentido 
da decisão.  

No mais, o Sistema Penitenciário brasileiro foi reconhecido como 
Estado de Coisas Constitucional, de modo a ser aplicado o referido 
instituto pela primeira vez no Brasil e demonstrando a irrefragável    
falência sistemática. 
 
 
  

 
6  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 347. Diário Oficial da União. Brasília. 
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2.1 O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 
 

É importante perceber do que Estado de Coisas Inconstitucional 
é um instituto que recebe diversas críticas pela doutrina como um todo. 
Entretanto, o apelo jurídico-social é indubitável.  

Em uma breve contextualização histórica, o Estado de Coisas 
Inconstitucional tem a sua origem na Corte Constitucional Colombiana 
(CCC), com fulcro na constatação de violações generalizadas, contínuas e 
sistemáticas de direitos fundamentais. A finalidade basilar da aplicação 
desse instituto é a elaboração de resoluções estruturais para a modificação 
de um quadro em que haja demasiada violação de direitos em decorrência 
de ações omissivas e/ou comissivas do poder público negligente.7 

Nesse sentido, a CCC foi pioneira, decidindo em 1997 sobre os 
direitos previdenciário de uma classe de docentes, concluindo na 
oportunidade que havia “omissões estruturais”, ferindo gravemente 
direitos humanos e reconhecendo a violação não apenas para os 
professores que figuravam como parte no processo, mas para toda a 
categoria. Ao utilizar pela primeira vez o conceito de Estado de Coisas 
Inconstitucional, a Corte encaminhou cópias da decisão para vários órgãos 
do Poder Público responsáveis pela violação julgada.  

Entretanto, não apenas a Colômbia aplica a tese, mas também a 
Argentina, os Estados Unidos, a Índia, a África do Sul, o Canadá e, após 
o julgamento da ADPF de nº 347, o Brasil, como é possível perceber:  

 

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 

 
7 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Estado de coisas inconstitucional. Disponível em: 

https://dirleydacunhajunior.jusbrasil.com.br/artigos/264042160/estado-de-coisas-
inconstitucional. Acesso em: 18 jan. 2020.  
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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.8 

 

Nesse contexto, apesar da precisa decisão do Supremo Tribunal     
Federal sobre a matéria e sobre um sistema indubitavelmente falido, é de 
irrefutável necessidade a demonstração da crítica doutrinária em torno da 
aplicação do instituto. Surgem como principais críticos da decisão do STF 
o professor Lênio Streck e os professores Raffaele de Giorgi, José 
Eduardo Faria e Celso Campilongo.  

Lênio Streck realiza a seguinte crítica acerca da temática:  
 

Tenho receio dessa coisa chamada ECI - Estado de Coisas 
Inconstitucional, que é fluída, genérica e líquida. Por ela, tudo pode 
virar inconstitucionalidade. Das doações em campanha ao 
sistema prisional (ADPF 347). Mas pergunto: o salário mínimo 
não faz parte desse Estado de Coisas Inconstitucional? 9 

 

Para além dele, os outros três professores mencionados 
demonstram preocupação em razão de a corte não possuir “competência 
para corrigir a incompetência”. Apesar de críticas que merecem 
incontestável respeito e reflexão, não deve o Estado de Constitucionais 
ser abolido do nosso sistema jurídico. Ao contrário disso, ele precisa ser 
melhor estudado, conceituado, regulamentado e aplicado de forma 
coerente com a realidade prática.  

Nesse sentido, leciona o professor Sérgio Cruz Arenhart: 
 

O controle jurisdicional de políticas públicas, ainda que se 
possa, academicamente, questionar sob diversas óticas, é um 

 
8 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 347. Diário Oficial da União. Brasília. 
9 STRECK, Lênio Luiz. O que é preciso para (não) se conseguir um Habeas Corpus no Brasil. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-set-24/senso-incomum-preciso-
nao-obter-hc-brasil. Acesso em: 19 jan. 2020.  
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fato inquestionável. Diversas decisões incidem sobre esse tema, 
o que impõe ao direito processual preocupar-se sobre o assunto 
e oferecer instrumentos adequados para o tratamento desse tipo 
de tema.10 

 
Como explanado ainda no princípio do presente trabalho, o 

direito processual civil não pode engessar-se de forma a evitar que o 
sistema jurídico avance na tutela de demandas que têm surgido em um 
universo de litígios apresentados à justiça. Os procedimentos estruturais 
decorrem de direitos violados que ainda não possuem respostas cristalinas, 
mas das quais a doutrina e a jurisprudência não podem se olvidar, ainda 
que em decorrência de lacunas do poder público.  

O estado de coisas inconstitucional surge exatamente como 
instrumento a ser utilizado pelos processos estruturais, tendo em vista que 
representa a compreensão de determinada circunstância como “violações 
generalizadas, contínuas e sistemáticas” de direito fundamentais, 
perquirindo uma resolução sistêmica, complexa e estrutural. Sob essa 
perspectiva não deve – e nem pode – portanto, ser rechaçado, mas 
incorporado de forma prudente ao ordenamento jurídico pátrio, 
associando-se aos meios executórios cabíveis para funcionar de modo 
eficaz sem violar a separação dos poderes.  

O caso em tela, em especial, oferece uma perfeita demonstração 
do caso concreto em que não houve invasão da atividade legislativa, 
tampouco executiva. Há o reconhecimento de uma situação jurídica 
insustentável e uma provocação do sistema judiciário para que o Poder 
Público atue dentro de sua esfera. Nesse sentido, o relator dispõe:  

 

Há dificuldades, no entanto, quanto à necessidade de o 
Supremo exercer função atípica, excepcional, que é a de 
interferir em políticas públicas e escolhas orçamentárias. 
Controvérsias teóricas não são aptas a afastar o convencimento 
no sentido de que o reconhecimento de estarem atendidos os 
pressupostos do estado de coisas inconstitucional resulta na 

 
10 ARENHART, S. C. Processos estruturais no direito brasileiro: reflexões a partir do 

caso da ACP do carvão. Revista de Processo Comparado, v. 2, p. 211-232, 2015.  
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possibilidade de o Tribunal tomar parte, na adequada medida, 
em decisões primariamente políticas sem que se possa         
cogitar de afronta ao princípio democrático e da separação de 
poderes. A forte violação de direitos fundamentais, alcançando 
a transgressão à dignidade da pessoa humana e ao próprio 
mínimo existencial justifica a atuação mais assertiva do 
Tribunal. Trata-se de entendimento pacificado, como revelado 
no julgamento do aludido Recurso Extraordinário nº 
592.581/RS, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski,     
no qual assentada a viabilidade de o Poder Judiciário obrigar a 
União e estados a realizarem obras em presídios para garantir a 
integridade física dos presos, independentemente de dotação 
orçamentária.11 

 

O que se pode depreender de forma cristalina do voto do relator 
é que, ainda diante dos limites aos quais o Sistema Judiciário está sujeito, 
existe uma medida dentro dos parâmetros constitucionais que precisa ser 
adotada, diante de tão grave violação a direitos fundamentais. Não deve o 
Supremo Tribunal Federal apoderar-se do Executivo, mas retirar o Poder 
Público da total paralisia e omissão, provocando-lhe.  

Sob essa égide, o Estado de Coisas Constitucional se torna cada 
vez mais distante de ser o problema, ou a violação à tripartição dos 
poderes. Em verdade, trata-se de um instituto de incontestável relevância 
para o estudo doutrinário dos processos estruturais, o qual não deve ser 
observado sob a lente do ativismo, mas de uma nova perspectiva dos 
meios executórios e do diálogo entrepartes no processo civil, no sentido 
de evitar seu engessamento. 

A decisão do STF deve ser vista, desse modo, como um avanço 
para a compreensão dos processos estruturais e, especialmente, para a 
tutela dos direitos fundamentais em uma perspectiva transindividual. 

 
 
  

 
11 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 347. Diário Oficial da União. Brasília. 
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2.2  CONTEXTUALIZAÇÃO ACERCA DOS SISTEMAS 
PENITENCIÁRIO E SOCIOEDUCATIVO 

 
 A ADPF 347, para além de todo o amálgama jurídico que nos 
oferece como base para o estudo dos processos estruturais, merece ser 
visualizada diante do plano prático da realidade brasileira. Desse modo, é 
importante demonstrar de que forma os Sistemas Penitenciário e 
Socioeducativo se encontram e como eles têm sido visualizados inclusive 
pelos Organismos Internacionais de que o Brasil faz parte.  

Em seu voto, o Ministro Marco Aurélio deixa claro que as 
penitenciárias brasileiras representam grave violência aos direitos 
fundamentais. Na atualidade, o Brasil encarcera um número muito maior 
de pessoas do que a quantidade de vagas que suporta, e garante um nível 
por demasiado inferior de assistência básica a esses indivíduos.           
Mesmo após o julgamento da ADPF 347, a realidade brasileira permanece 
problemática.  

Nesse sentido a Organização dos Estados Americanos 
manifestou-se da seguinte forma:  

 

A CIDH e a Corte Interamericana, por meio de seus diversos 
mecanismos, realizaram reiteradas recomendações ao Estado 
do Brasil. A Comissão outorgou medidas cautelares e processou 
petições e casos sobre o assunto, realizou audiências públicas e 
visitas em centros de detenção, e emitiu comunicados de 
imprensa. Neste sentido, a CIDH condenou em 2017 os atos de 
violência ocorridos em quatro centros de detenção nos estados 
de Amazonas e Roraima, que resultaram na morte de quase uma 
centena de pessoas. Além disso, em 2016, a CIDH advertiu 
sobre a situação dos atos de violência em prisões do Brasil que 
teriam ocasionado a morte de pelo menos 54 pessoas privadas 
de liberdade.12 

 

 
12 AMERICANOS, Organização dos Estados. CIDH condena a morte de pessoas privadas de 

liberdade em prisão no Brasil. 
 Disponível em: http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2018/003.asp. Acesso 

em: 20 dez. 2018. 
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Depreende-se do exposto que, mesmo após o julgamento da 
ADPF 347 em setembro de 2015, o sistema interamericano de direitos 
humanos apresentou reiteradas providências contra o Brasil e o seu 
completo descaso com o sistema penitenciário. É cristalino, portanto, que 
para além da decisão adotada no sentido de proteger os direitos 
fundamentais sob o véu do estado de coisas inconstitucionais, o processo 
estrutural precisa apresentar meios executórios eficazes.  

O que se observa, para além do tão debatido sistema penitenciário, 
é um descaso ainda maior com o sistema socioeducativo. A superlotação, 
os casos de maus tratos e a evidente negligência são cristalinos. A OEA e 
a CIDH não se olvidaram de apresentar relatórios no sentido de 
questionar o Brasil acerca do tema:  

 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 
manifesta a sua profunda preocupação com a violência 
incessante e as mortes nos centros socioeducativos para 
adolescentes em conflito com a lei penal. A informação recebida 
indica que, em menos de um mês, pelo menos 10 adolescentes 
foram mortos em um Centro no estado de Goiás e um 
adolescente no estado do Ceará. A esses se somam outros 
eventos semelhantes que ocorreram nos primeiros meses deste 
ano. A Comissão reitera sua preocupação para esta situação e 
exorta o governo brasileiro a implementar as recomendações 
feitas durante a sua visita em novembro 2017, durante a qual 
inspecionou o funcionamento de SINASE e apontou 
deficiências estruturais graves.13 

 

Os dados são alarmantes e percebidos fora do país, mas a 
negligência do Poder Público permanece. Desse modo, é importante 
perceber de que forma o sistema jurídico deve funcionar e atuar perante 
uma situação análoga à demonstrada na ADPF 347, tendo em vista que se 
trata de sistema com igual valor para o estado democrático de direito e 
que tem sido alvo das mesmíssimas lacunas de políticas públicas. Faz-se 

 
13 AMERICANOS, Organização dos Estados. CIDH manifesta preocupação pelas contínuas 

mortes de adolescentes em centros socioeducativos no Brasil. Disponível em: 
http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2018/138.asp. Acesso em: 20 dez. 2018. 
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imperioso destacar também que o sistema socioeducativo, bem como o 
sistema penitenciário, é objeto de descaso político, mas também de uma 
sociedade completamente distante dessa realidade paralela.  

Ainda em uma análise do sistema interamericano de direitos 
humanos, do qual – frise-se novamente – o Brasil faz parte, o presidente 
da CIDH afirmou: 

 

Preciso dizer que tenho a sensação de déjà vu ao estar aqui 
discutindo os mesmos problemas que vêm sendo analisados há 
mais de 20 anos, desde o ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), que nunca consegue ser realizado. Existe na 
maioria dos estados brasileiros um modelo de cadeia, com o 
eufemismo que tiver: escola, Febem, centro socioeducativo, 
mas que é uma cadeia com pessoas com menos de 18 anos.14 

 

Resta evidenciada a analogia que merece prosperar para que o 
Estado de Coisas Inconstitucional do Sistema Penitenciário atinja o 
Sistema Socioeducativo, no sentido de configurar arcabouço jurídico para 
fundamentar processos estruturais no sentido de adotar medidas 
necessárias para o funcionamento do Sinase. 
 
 
3  HABEAS CORPUS 143.988  
 

O Habeas Corpus 143.988/201815 diz respeito ao grave quadro de 
violação de direitos humanos na Casa de Custódia UNINORTE, em que 
estavam custodiados 201 adolescentes no espaço em que deveriam estar 
90. A superlotação existente a partir de 2015 não havia sido solucionada 
desde então, resultando em rebeliões, motins, e bastante violência, até o 
ano de 2018.  

 
14 ORGANIZAÇÃO..., op. cit. 
15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decisão em Habeas Corpus nº 143.988. Diário 

Oficial da União. Brasília. 
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Além disso, é cristalino que os parâmetros determinados pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente não vinham sendo seguidos. Não 
havia qualquer divisão entre os adolescentes por idade, ou ato infracional 
cometido, bem como os relatos evidenciaram agressão, maus tratos e 
torturas por parte dos agentes. Condições de higiene precárias, esgoto 
exposto, baratas, entre outras circunstâncias que ficaram evidenciadas no 
processo da UNINORTE, mas que são a realidade da maioria dos centros 
de ressocialização infanto-juvenil no país.  
O HC foi impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo, mas não 
foi conhecido em princípio. Entretanto, após as razões recursais, o 
Ministro Edson Fachin reviu a decisão e determinou:  

 

[...] 8. Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e concedo, 
liminarmente, a ordem requerida pela impetrante, nos itens 1-9, 
do item 13 da petição inicial, com exceção da fixação de multa, 
pleiteado no item 8. 9. Assim, determino: 9.1 que na Unidade 
de Internação Regional Norte em Linhares/ES, onde há 
execução de medida socioeducativa de internação, a delimitação 
da taxa de ocupação dos adolescentes internos em 119%, 
procedendo-se a transferência dos adolescentes sobressalentes 
para outras unidades que não estejam com capacidade de 
ocupação superior à taxa média de 119%; 9.2 subsidiariamente, 
caso a transferência não seja possível, o magistrado deverá 
atender ao parâmetro fixado no art. 49, II, da Lei 12.594/2012, 
até que seja atingido o mencionado percentual máximo de 
ocupação; 9.3 na hipótese de impossibilidade de adoção das 
medidas supra, que haja conversão de medidas de internação em 
internações domiciliares; 9.4 alternativamente, a adoção 
justificada pelo magistrado das diretrizes sucessivas constantes 
do pedido inicial.16 

 

Como é evidente, a decisão do Ministro tem um caráter estrutural, 
tendo em vista que representa mudanças que reformam de maneira 
complexa uma instituição que exerce a função pública de ressocialização 

 
16 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decisão em Habeas Corpus nº 143.988. Diário 

Oficial da União. Brasília. 
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das crianças e adolescentes. Nessa perspectiva, o precedente merece ser 
estudado no presente trabalho de modo a demonstrar a necessidade e 
importância de decisões como essa, atreladas a meios executórios eficazes 
que reconduzam de maneira eficaz o funcionamento de instituições 
mediante circunstâncias similares. 

Na decisão, o Ministro reforça a preocupação com as condições 
precárias da UNINORTE que chamam a atenção pelo elevado número 
de adolescentes mortos nos três anos de condições degradantes. Trata-se 
de um precedente que deve ser percebido especialmente porque trata da 
questão considerando os tratados e convenções que o Brasil assinou, 
dentre os quais a Convenção sobre o Direito das Crianças, promulgada 
por meio do Decreto 99.710/1990, a qual dispõe, em seu Art. 37, sobre a 
obrigação de uma privação de liberdade completamente dentro dos 
parâmetros da dignidade humana.  

 

Art. 37: Os Estados Partes zelarão para que: a) nenhuma criança 
seja submetida a tortura nem a outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou degradantes. Não será imposta a pena de 
morte nem a prisão perpétua sem possibilidade de livramento 
por delitos cometidos por menores de dezoito anos de idade; b) 
nenhuma criança seja privada de sua liberdade de forma ilegal 
ou arbitrária. A detenção, a reclusão ou a prisão de uma criança 
será efetuada em conformidade com a lei e apenas como último 
recurso, e durante o mais breve período de tempo que for 
apropriado; c) toda criança privada da liberdade seja tratada com 
a humanidade e o respeito que merece a dignidade inerente à 
pessoa humana, e levando-se em consideração as necessidades 
de uma pessoa de sua idade. Em especial, toda criança privada 
de sua liberdade ficará separada dos adultos, a não ser que tal 
fato seja considerado contrário aos melhores interesses da 
criança, e terá direito a manter contato com sua família por meio 
de correspondência ou de visitas, salvo em circunstâncias 
excepcionais; d) toda criança privada de sua liberdade tenha 
direito a rápido acesso a assistência jurídica e a qualquer outra 
assistência adequada, bem como direito a impugnar a legalidade 
da privação de sua liberdade perante um tribunal ou outra 
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autoridade competente, independente e imparcial e a uma 
rápida decisão a respeito de tal ação.17 

 

Sob a égide do exposto, resta claro que a jurisprudência recente 
do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de tutelar os direitos 
fundamentais ainda que isso exija uma decisão estrutural.  

No debate acerca da matéria, existem severas críticas a essas 
decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como a nível de primeira 
instância, por considerar que os processos estruturais são expressões do 
ativismo judicial. Alguns críticos ponderam que a separação dos poderes 
seria invadida pelo julgador ao tomar medidas cabíveis ao poder executivo, 
usurpando uma função e concentrando poder.  

De certo é preciso ponderar os limites do julgador em sua 
atividade diante de um procedimento complexo e estrutural. No entanto, 
esses processos são essenciais e precisam ser movidos sob o véu do 
diálogo entre as instituições para que aconteça, a bem da verdade, a relação 
entre os poderes.  

Nesse sentido, o autor Leonardo Medeiros Júnior é brilhante                   
em destacar:  

 
Entende-se que o Poder Judiciário vem tentando resolver as 
questões que lhe são postas com as fórmulas, com o 
instrumental próprio para resolver os microconflitos. Assim, 
acredita-se que o modelo processual brasileiro prioriza o litígio 
bipolar em detrimento de um modelo multipolar.18  

 
O modelo multipolar – característica do processo estrutural – 

ainda é pouco estudado pelo direito processual civil brasileiro e, por essa 
razão, a crítica acerca do ativismo judicial ganha tônica: ainda é preciso 
aprofundar o estudo nos mecanismos de execução do processo estrutural 
de modo a aprimorá-lo.  

 
17 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decisão em Habeas Corpus nº 143.988. Diário 

Oficial da União. Brasília. 
18 MEDEIROS JÚNIOR, Leonardo. Processo estrutural consequencialista. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2018. 191 p. 
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Por essa razão, a decisão do Min. Edson Fachin possui dois 
pontos a serem destacados: o essencial precedente que é aberto pela 
Suprema Corte para que o Sistema Socioeducativo seja tratado como uma 
problemática complexa, merecendo tratamento jurídico de igual 
complexidade; assim como o fato de a decisão ter sido tomada em sede 
de Habeas Corpus, um instituto jurídico originalmente do litígio bipolar, 
tornando-se evidente que ainda é necessário o aprofundamento para uma 
teoria do processo estrutural.  

O autor Leonardo Medeiros Júnior concorda nesse sentido 
lecionando: “Nota-se que o processo estrutural, apesar de se utilizar de 
institutos próprios dos processos coletivos e do processo civil, deve ter 
uma base teórica própria. Assim, defende-se uma teoria autônoma do 
processo estrutural”.19 

No mais, temos que apesar disso, o mesmo autor frisa:                    
“A inexistência de uma teoria própria do litígio estrutural não                   
pode obstaculizar a adoção desse instituto no sistema jurídico            
processual brasileiro”.  

O HC 143.988 é um precedente interessante para analisar de que 
forma os problemas sistêmicos precisam ser tratados pelo Poder 
Judiciário, em especial quando se trata de grave violação a direitos 
fundamentais, irradiando a problemática para vários ramos da 
administração pública. Para o presente trabalho, é de extrema relevância 
demonstrar de que forma o Supremo Tribunal Federal, principal corte do 
país, tem tratado do sistema socioeducativo, partindo de uma abordagem 
macro da ADPF 347 e mais específica no caso da Uninorte. 

Diante de uma análise dos precedentes mencionados, é possível 
estudar a aplicabilidade de processos estruturais para reformulação do 
sistema socioeducativo em primeira instância, a exemplo da Ação Civil 
Pública referente à Fundac/RN. 

 
 

  

 
19 MEDEIROS JÚNIOR, ibid. 



 

 

52 

4  CASO FUNDAC  
  

A Fundac é uma entidade da administração indireta do Governo 
do Estado do Rio Grande do Norte, que tem a função de aplicar as 
medidas socioeducativas aos adolescentes que cometem infração. A 
instituição é composta por seis Centros Educacionais (CEDUCs) e dois 
Centros Integrados de Atendimento ao Adolescente (CIAD).  

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte ajuizou 
a petição autoral por meio das Promotorias das Infância e Juventude, no 
ano de 2014, denunciando a situação calamitosa em que se encontrava a 
instituição de maneira global.20 O ente ministerial realizou uma análise do 
quadro absolutamente caótico, no qual os adolescentes estavam sendo 
utilizados por organizações criminosas para a prática de ilícitos, de modo 
a perpetuar o sistema de ilegalidades. 

Diante da complexidade do caso, o qual por óbvio não poderia ser 
solucionado em ações individuais, o MPRN ajuizou a Ação Civil Pública 
de nº 0108149-70.2014.8.20.000121, com a finalidade de tornar a 
FUNDAC/RN cumpridora das normativas do SINASE, conforme a Lei 
nº 12.549/2012.  

As irregularidades diversas foram demonstradas na exordial, e a 
peça, desde o princípio, realiza uma análise sistemática da questão, como 
é possível perceber no seguinte trecho:  

 
Nesse contexto, é possível afirmar que foi instalado um caos no 
âmbito do Sistema Socioeducativo do Estado do Rio Grande 
do Norte, tendo em vista que passou a não haver, o que perdura 
até o presente momento (há aproximadamente dois anos), por 
absoluta falta de vagas, como determinar o cumprimento de 
medida socioeducativa em meio fechado, refletindo na 

 
20 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Ação 

Civil Pública. Disponível em:  
file:///C:/Users/Maria%20Arcoverde/Downloads/2014_Ação%20Civil%20Pública
_%20Intervenção%20da%20FUNDAC.pdf. Acesso em: 20 dez. 2018. 

21 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Ação 
Civil Pública nº 0108149-70.2014.8.20.0001. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do 
Norte. Natal. 
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sociedade um sentimento de mais completa impunidade em 
relação aos adolescentes autores de atos infracionais. Tal fato, 
inclusive, tem gerado consequências gravíssimas para a 
sociedade potiguar, uma vez que tem provocado o 
recrudescimento da violência, de modo que grupos criminosos 
têm se valido de adolescentes para a prática de infrações e da 
fundada suspeita de que, diante do sentimento de que não há 
responsabilização por parte do sistema de justiça, passam a 
existir verdadeiros grupos de extermínio de adolescentes, em 
verdadeira demonstração de realização da ‘justiça com as 
próprias mãos’.22 

 
Depreende-se do trecho em questão que as mudanças necessárias 

na Fundac teriam caráter estrutural que ultrapassam inclusive as medidas 
para restabelecer o controle interno da entidade. O parquet elucida o 
quanto o descaso e má administração pública impactam diretamente não 
só nos direitos fundamentais dos infratores, mas também na consciência 
coletiva da sociedade acerca da violência.  

Enquanto o Estado vivenciava – e ainda vivencia – uma grave 
crise de segurança pública, as más condições do Sinase levaram ao total 
colapso no cumprimento das medidas socioeducativas e a consequente 
pressão popular para adoção de alternativas legais como a redução da 
maioridade penal. Faz-se necessário destacar, portanto, que além de toda 
a reestruturação, a qual já exigiria um procedimento complexo para a 
instituição, o papel exercido na comunidade configura ainda mais 
profunda repercussão social.  

O caso em tela merece especial relevo por demonstrar exatamente 
de que forma deve ser feita a relação interinstitucional, tendo em vista que 
o Ministério Público e o Órgão Julgador trabalharam em diálogo com o 
executivo. Nesse sentido, é possível a adoção de alternativas que não 
usurpem a função da administração pública, mas como menciona o 
professor Edilson Vitorelli, a instigue a sair da inércia e do marasmo.  

Nesse diapasão é importante enxergar de que forma o processo 
foi movido, diante de sua complexidade, e de que maneira os meios 

 
22 TRIBUNAL..., ibid. 
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executórios foram utilizados pelo Parquet e pelo Juízo da 3ª Vara da 
Infância e da Juventude para dar efetividade às decisões. 
 
 
4.1  MEDIDAS DE EXECUÇÃO NO PROCESSO ESTRUTURAL 
 
 Ponto primordial para a análise do caso em discussão é o estudo 
dos meios executórios propostos pelo Ministério Público e aplicados por 
parte do julgador. No decorrer dos quase 4 anos após o ajuizamento da 
ação civil pública, a Fundac passou por intervenção judicial que foi 
determinada em março de 2014, concedendo a tutela antecipada pleiteada 
pelo Órgão Ministerial. Ato contínuo, após os primeiros 180 (cento e 
oitenta) dias de intervenção, o juízo determinou a prorrogação em outras 
oportunidades, de modo que o interventor administrou a Fundac pelo 
período de dois anos.  
 Durante o período de intervenção, o interventor nomeado 
encaminhou relatórios mensais ao juízo, demonstrando a evolução dos 
objetivos pretendidos  
 

Conforme o último relatório encaminhado a este Juízo, houve 
a conclusão dos projetos de reestruturação organizacional da 
FUNDAC, com o encaminhamento de minuta do Projeto 
de Lei Complementar de reestruturação das carreiras 
para o Governador do Estado, com pedido de aprovação 
e encaminhamento à Assembleia Legislativa. Por 
enquanto, a contratação de servidores temporários, ocorridas 
durante a intervenção judicial, vem suprindo a carência de 
pessoal até então existente. Concluiu-se as obras de reforma e 
ampliação do CEDUC Santa Delmira, em Mossoró/RN. 
Também houve a conclusão das obras de restauração do 
CEDUC Caicó/RN. O CEDUC Pitimbu foi reaberto, embora 
de forma ainda parcial, já estando previsto o início das obras 
da 2ª etapa de conclusão das obras para reabertura total da 
unidade. A obra para construção do CEDUC Metropolitano 
encontra-se em fase de revisão de orçamento e projeto. 
Portanto, verificando-se que muitos dos objetivos ensejadores 
da intervenção foram alcançados, bem como que os demais 
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podem ser atingidos pela própria Fundação, que já se encontra 
bem estruturada, podendo caminhar com suas próprias pernas, 
se impõe a necessidade de encerrar a medida excepcional da 
intervenção judicial.” (Grifo nosso). 23 

 

 Como pode ser percebido de acordo com a decisão de 
encerramento da intervenção judicial da Fundac, foram adotadas diversas 
medidas no período para que a instituição pudesse se reestruturar, 
passando a retirar a administração pública da anterior posição de inércia e 
descaso. Nesse compasso, é de especial relevo o encaminhamento de 
Projeto de Lei Complementar a ser votada pela Assembleia Legislativa, 
evidenciando que os Poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário devem 
dialogar de modo a não haver usurpação de competências, mas a 
provocação e fiscalização quando essencial. 
 Para além disso, no período de intervenção, as obras e 
contratações decorreram de um processo de constante diálogo com a 
Secretaria de Segurança do Estado, parte que por óbvio foi essencial para 
concretizar a reestruturação.  
 A intervenção judicial se baseou na Lei nº 12.529/2011,                 
que dispõe:  

 
Art. 106: A intervenção judicial deverá restringir-se aos atos 
necessários ao cumprimento da decisçao judicial a determinar e 
terá duração máxima de 180 (cento e oitenta) dias, ficando o 
interventor responsável por ações e omissões, especialmente em 
caso de abuso de poder e desvio de finalidade.24 

 

 Faz-se imperioso destacar o texto normativo, tendo em vista que 
alguns autores realizam duras críticas à sua aplicação em âmbito de 
instituições públicas. Realiza ponderação a respeito o autor Leonardo 
Medeiros Júnior, ao tratar do caso em questão:  

 

 
23 TRIBUNAL..., ibid. 
24 BRASIL. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Brasília. 
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Mesmo inexistindo o instituto da intervenção judicial em 
entidades públicas na Constituição Federal ou no Código de 
Processo Civil, em razão da necessidade de proteger direitos 
fundamentais, o magistrado deferiu o pedido antecipatório 
formulado na inicial da Ação Civil Pública, julgando procedente, 
ao final, por sentença, o pleito ministerial. 25 

  

 Apesar de se tratar de um relevante entrave processual, faz-se 
necessário destacar, novamente, que os meios de execução não podem ser 
dissociados de um processo dialógico. O procedimento não pode se 
engessar tão somente em uma análise bipolar diante das diversas partes 
envolvidas no processo, ainda que não figurem como parte. Para tal, 
foram realizadas diversas reuniões para que fossem ouvidas partes 
interessadas, como os indivíduos que trabalham nos Ceducs e Ciads.  
 Após a realização das obras, o encaminhamento da legislação de 
reestruturação de carreiras, a execução das medidas urgentes e o 
encerramento da intervenção judicial, foi firmado um acordo entre o 
Ministério Público e o Goverdo do Estado que possui 38 (trinta e oito) 
cláusulas orientando a realização de medidas por secretarias distintas.     
Por tal razão, é essencial frisar a intersetorialidade da problemática, na   
qual foram acionadas diversas Secretarias, de modo a reformular o     
acesso dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas a lazer, 
cultura e esporte. 
 Além de todo o exposto do caso em tela, é interessante demonstra 
que um dos grandes autores da atualidade sobre a temática traz a baila uma 
definição que se torna essencial para compreender de que forma os meios 
de execução podem se tornar dotados de legitimidade, afastando-se do 
criticado ativismo:   

 

 
25 MEDEIROS JÚNIOR, Leonardo. Processo estrutural consequencialista. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2018. 191 p. 
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A atividade jurisdicional passa a se assemelhar mais com debates 
comuns em órgãos administrativos e legislativos do que com 
aquilo que tradicionalmente ocorre em um processo judicial.26  

 
 Nessa perspectiva, o julgador passa a conduzir uma série de                 
outras medidas que se legitimam por meio de processos executórios     
devidamente conduzidos. 
 
 
CONCLUSÃO  

 
Diante de todo o exposto, os processos estruturais figuram 

indubitavelmente em um importante contexto de proteção dos direitos 
fundamentais e de tutela da coletividade, ainda que isso exija do judiciário 
a função de provocar os demais poderes a saírem da inércia quando 
demonstrado o mau serviço da administração pública.  

Nesse sentido, a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental de nº 347 é um precedente essencial do Supremo Tribunal 
que compreendeu de forma complexa a crise do sistema penitenciário e 
adotou medidas diversas, delegando atribuições a tribunais locais, para 
reestruturar todo um emaranhado de violação de direitos humanos, dentre 
as quais é possível citar a determinação das audiências de custódia. Para 
além disso, o precedente em tela trouxe ao Brasil a aplicação do instituto 
jurídico do “Estado de Coisa Inconstitucional”, merecendo ser prestigiado 
para o estudo dos processos estruturais, tendo em vista que, uma vez 
declarado o estado de coisa inconstitucional, o poder público deve agir 
para reformulá-lo. 

A reformulação do sistema carcerário brasileiro é necessária de 
forma irrefutável, como decidido pelo STF e sucessivamente reiterado 
pelos órgãos de Direitos Humanos dos quais o Brasil faz parte. O que não 
se pode olvidar é do sistema socioeducativo, parte integrante, mas pouco 

 
26 VITORELLI, Edilson. Levando os conceitos a sério: processo estrutural, processo 

coletivo, processo estratégico e suas diferenças. Revista de Processo: RePro, v. 284, n. 43, 
p. 343, Brasília, out. 2018. Mensal. 
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lembrada, no contexto da segurança pública e do sistema de justiça. Em 
razão disso, o Habeas Corpus nº 143.988 é essencial como precedente 
para garantir substrato jurídico à reestruturação de diversos órgãos que 
compõem o Sinase em todo o país.  

Na oportunidade, o STF se posicionou no sentido de obrigar a 
administração pública a tomar as medidas cabíveis para que a casa de 
custódia Uninorte pudesse integrar o sistema de socioeducativo. A partir 
disso, é possível aferir que em circunstâncias similares de descaso, os 
tribunais têm a competência para, quando provocados, conduzirem os 
procedimentos de forma estrutural. 

Para que a reformulação de problemáticas tão complexas não 
pareça impraticável, o caso da Fundac do Rio Grande do Norte merece 
especial atenção como exemplo de êxito. Conforme demonstrado, no 
decorrer dos quatro anos do procedimento, os avanços foram notórios e 
decorreram, sobretudo, de uma atuação dialógica do Ministério Público, 
parte autora, com o Governo do Estado, mediado por uma atuação 
julgadora suficientemente capaz de reconhecer as necessidades de um 
procedimento não engessados pelos meios executórios comuns.  

As alternativas apresentadas na Ação Civil Pública em questão 
devem ser percebidas especialmente no que diz respeito ao debate com a 
sociedade civil, seja por meio de reunião com coletivos interessados, ou 
através de audiências públicas. Nessa perspectiva, o processo se torna 
democrático e traz para se manifestar os diversos interessados no litígio, 
garantindo ao julgador a autonomia de exercer o seu juízo mediante a 
compreensão do problema de forma “multipolar”. 

Nesse contexto, as demandas sociais têm surgido e não mais é 
possível que o judiciário se debruce sobre elas de forma engessada e 
individual. A título de exemplificação, caso cada um dos adolescentes 
infratores sob custódia do Estado buscasse na justiça os direitos 
evidentemente violados, como deveria o julgador proceder? De certo, a 
eficácia e justiça das decisões que decorrem da violação de direitos 
fundamentais por parte do próprio Estado, dependem de uma 
compreensão sistêmica e multidisciplinar. 
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É irrefragável que a separação dos poderes é preceito basilar do 
Estado Democrático de Direito. Entretanto, tão substancial quanto a 
separação é a harmonia e o diálogo entre eles: o Estado continua sendo 
um só. Por tal razão, os procedimentos estruturais, em momento algum, 
podem se distanciar de uma concepção dialógica, devendo o poder 
judiciário atuar como um gerador motriz para a atuação da administração 
pública ineficiente. 

Sobreleva-se, portanto, que a eficácia de um processo estrutural 
está intimamente relacionada com a habilidade do sistema judiciário em 
adotar medidas por meio das quais a comunidade possa ser plenamente 
ouvida no procedimento, bem como o ente público, no sentido de retirar 
o poder executivo do marasmo, quando necessário for, mas dentro dos 
parâmetros que lhe é possível. Somente dessa forma, as medidas adotadas 
no decorrer do procedimento podem ter eficácia.  

É importante destacar também que, mesmo não devendo o Poder 
Judiciário se omitir dos litígios complexos, ainda é necessário ao Processo 
Civil brasileiro uma adaptação normativa e doutrinária que dê substância 
para uma atuação menos engessada do julgador, sem que se perca de vista 
a segurança jurídica. Evita-se, diante da consolidação de uma teoria do 
processo estrutural, a proliferação do ativismo judicial. 

Os processos estruturais devem representar não a execução de um 
poder ilimitado do judiciário, ao contrário disso, deve ser um ato de 
humildade dos julgadores em perceber a multidisciplinariedade de uma 
demanda que não lhe cabe sozinho resolver. Deve ser, portanto, um 
exercício do juízo em aproximar a problemática da comunidade, em uma 
relação dialógica com os demais poderes, para que a sua resolução seja 
eficaz, harmônica e democrática. 
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A PERSPECTIVA ESTRUTURAL DO COMBATE ÀS DROGAS:    
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RESUMO 

O presente artigo relaciona a teoria e aplicação da Política Nacional sobre 
Drogas (PNAD) com o conceito de litígio estrutural à luz da criminologia, 
avaliando os diversos grupos de sujeitos afetados pela problemática: 
usuários, dependentes, traficantes, suas famílias e a sociedade, bem como 
os eixos elencados pela Pnad. Para tanto, reuniu a literatura doutrinária, a 
legislação e a jurisprudência sobre o tema, considerando aspectos 
processuais e materiais da Lei nº 11.343/2006. Assim, evidenciou-se a 
configuração de um litígio complexo, por abranger uma multiplicidade de 
sujeitos de interesses diversos e estrutural, por envolver uma reforma 
sistemática do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, uma 
responsabilidade de todos os poderes, com especial destaque ao 
Legislativo e Judiciário. 
 
Palavras-chave: Política Nacional sobre Drogas. Litígio estrutural. 
Multiplicidade de sujeitos. Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 
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INTRODUÇÃO  
 

No caso das drogas se oculta o político e econômico,  
dissolvendo-o no psiquiátrico individual. 

 
 Rosa Del Orno 

 
 

Notadamente, os crimes relacionados às drogas são diferenciados 
dos crimes em geral, sobretudo aqueles contra o patrimônio, que 
costumavam ser os de maior escala até 2006. Com a Lei nº 11.343, os 
números de presos por tráfico que eram de 31.520 passaram para 138.366 
em cerca de 7 anos.1 Ocorre que, sendo a referida Lei de Drogas integrante 
da Política Nacional sobre Drogas, nota-se que serve ao ideal de guerra às 
drogas, em uma perspectiva que impõe aos entorpecentes a qualidade de 
inimigos da sociedade.2 

Desta feita, estando as drogas, sejam lícitas ou ilícitas, presentes 
em todas as camadas da sociedade, em todas as partes da cidade, é de valia 
destacar que sua discussão abrange não só criminosos, como assim o são 
taxados pelo nosso ordenamento jurídico os traficantes de drogas e até 
usuários, mas também os viciados e os dependentes dos efeitos medicinais 
das drogas, transformando-as em uma problemática de saúde pública. 
Ainda, o sistema jurídico de criminalização do uso de drogas alimenta o 
mercado ilícito não só do tráfico de entorpecentes, como também de 
armas, fortalecendo uma contracultura violenta, sobretudo nas periferias 
das grandes cidades. 

 
1 G1, Carla Velasco et al. Um em cada três presos do país responde por tráfico de drogas: dados 

inéditos se referem a 22 estados; 5 não possuem os números. Com a Lei de Drogas, 
percentual de presos pelo crime foi de 8,7% em 2005 para 32,6% agora. 2017. 
Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/um-em-cada-tres-presos-do-
pais-responde-por-trafico-de-drogas.ghtml. Acesso em: 22 dez. 2018. 

2 Importante destacar que, ao longo dos tópicos, utilizar-se-á os léxicos droga e 
entorpecentes como sinônimos, seguindo o que vem sendo aplicado pela prática 
forense. E, mesmo que reconhecidamente existam substâncias tratadas como drogas 
com consumo e produção permitidos no ordenamento pátrio, quando não houver 
indicação direta, drogas e entorpecentes fazem remissão àqueles ilícitos. 
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Nota-se, desta forma, que as drogas se constituem como litígio 
complexo, isto é, conflito de interesses que se demonstra sob diversas 
perspectivas, de tal modo que a aplicação de uma legislação processual 
individualista como vem sendo feito, aparentemente, não configura o 
melhor caminho teórico para a situação hodierna. 

Nesse contexto, o presente estudo se apresenta como inovador 
por relacionar uma temática criminal com alguns institutos aplicados 
quase que exclusivamente no direito processual civil e na tutela coletiva de 
direitos, a fim de averiguar a possibilidade teórica de caracterizar a política 
de guerra às drogas como um litígio estrutural, com o escopo de 
problematizar e buscar soluções para o modelo processual adotado na 
política de combate às drogas, cuja aplicação prática vem gerando 
resultados desastrosos. 

Para tanto, partirá de algumas noções sobre a Política Nacional 
sobre Drogas, envolvendo sua história e as instituições envolvidas, 
passando para alguns aspectos processuais relevantes, com amplo 
destaque para a Lei nº. 11.343/06. Após, com mais profundidade, analisa 
os quatro eixos que suportam a PNAD, chegando aos principais sujeitos 
envolvidos na problemática, para que, no último tópico, possa discutir as 
perspectivas estruturais do combate às drogas. A todo tempo, buscará o 
fundamento prático que servirá de substrato para enfrentamento da 
problemática, que são as decisões acerca do tema feitas pelos tribunais 
pátrios, notadamente os superiores – STF e STJ. 

Atentando-se para esta problemática, buscando relacionar a teoria 
e aplicação da Política Nacional sobre Drogas com o conceito de litígio 
estrutural à luz da criminologia, o presente estudo terá como método o 
dedutivo e a técnica de pesquisa da observação indireta da doutrina, da 
legislação e da jurisprudência pátria. 

Assim, a formulação dos preceitos jurídicos se embasará nos 
escritos sobre o tema, a partir de um apanhado da produção acadêmica – 
artigos, monografias, dissertações e teses – e dos livros publicados, 
incluindo a temática jurídica, quanto ao processo civil e penal e a 
criminologia, como também relativos a psiquiatria, no tocante à doutrina 
da redução de riscos. 
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1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A POLÍTICA NACIONAL 
SOBRE DROGAS  

  

 A Política Nacional sobre Drogas orienta-se pelo princípio da 
responsabilidade compartilhada, cujo processo de elaboração foi mediado 
e facilitado pela Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) com uma 
postura estratégica de cooperação mútua e articulação de esforços entre 
governo, iniciativa privada, terceiro setor e cidadãos (BRASIL, 2011, p. 
11). Trata-se, como se demonstrará, de um complexo de políticas públicas, 
passando desde a criminalização até a saúde, que é o produto de diversas 
transformações históricas e perpassa pela atuação de diversas instituições 
e órgãos, especialmente os que integram o Sistema de Justiça e os 
responsáveis pela segurança pública. 
 
1.1  BREVE DIGRESSÃO HISTÓRICO-LEGISLATIVA:  
 QUAL O CAMINHO ATÉ AQUI?  
 

Cumpre, por oportuno, discorrer sobre o histórico de tratamento 
legislativo conferido às drogas, com menção às normativas mais 
importantes, com o objetivo de delinear, formalmente o padrão de 
abordagem dada a questão das drogas, seu uso e repressão. 

A primeira legislação versando sobre prevenção e repressão de 
drogas no Brasil foi o decreto lei nº 891 de 1938, elaborado de acordo 
com a Convenção de Genebra de 1936. Até então, as disposições 
legislativas versavam sobre substâncias tóxicas, seguindo a onda da 
toxicomania europeia, esta em razão do consumo de ópio e haxixe. 

Em 1940, entra em vigor o Código Penal – vigente até os 
hodiernos – que passou a disciplinar a matéria tipificando, no artigo 281, 
as condutas de importar, exportar, vender ou expor à venda, fornecer, 
transportar, trazer consigo, ter em depósito, guardar, ministrar ou entregar 
de qualquer maneira substância entorpecente (BRASIL, 1940). 
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Quanto a esta previsão legal, observa-se uma norma penal em 
branco3 por deixar de enumerar as substâncias entorpecentes, 
evidenciando a necessidade de regulação posterior, seja por norma 
específica, seja por decretos normativos. Ainda, utiliza-se da expressão de 
qualquer maneira, termo impreciso que será preenchido e valorado pelo 
operador do direito. Assim, começamos a perceber “o perfil da técnica 
legislativa que será utilizada até os nossos dias não só ao que se refere às 
leis de tóxicos, mas também a maior parte das legislações penais 
especiais.” (CARVALHO, 1996, p. 26). 

O marco internacional no tocante às drogas é a Convenção Única 
sobre Entorpecentes que se deu em Nova York, no ano de 1961, em um 
contexto de combate às drogas patrocinado pela doutrina americana da 
Lei e Ordem que foi transnacionalizada. Contando com adesão de 74 
países, foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº. 54.216 de 1964, nos 
seguintes termos: “Que a mesma, apensa por cópia ao presente decreto, 
seja executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.” 
(BRASIL, 1964). 

Nessa seara, destaca-se a preocupação expressa no preâmbulo da 
referida Convenção com a saúde e com a moral da humanidade, o que, 
para Luís Carlos Valois (2017, p. 255) era um desvio retórico do tema 
direitos humanos, uma busca de amenizar a incoerência da repressão de 
algo essencialmente humano, o consumo de drogas.” 

Também segundo o juiz Valois (2017, p. 257), destaca-se: 
 

Outra característica dessa Convenção foi a confusão, nada por 
acaso, do que vem a ser o uso e abuso de drogas. Observa-se 
que a Convenção trata abuso como o uso de todas as drogas 
proibidas, não importando se estamos falando de uso 
esporádico e sem danos, abandonando qualquer caracterização 
médica. Ao mesmo tempo, diante da divisão traçada pela lei 
entre drogas legais e ilegais, alguém poderia sofrer pelo uso 

 
3 As normas penais em branco são lex imperfectas, pois determinam integralmente somente 

a sanção, sendo que o preceito, descrito de modo impreciso, remete-se a outra 
disposição legal para a sua complementação (a maioria das normas penais são 
completas e determinam o preceito e sua sanção - penas e medidas de segurança, que 
não podem ser incluídas aqui). No Brasil sanção é nomen iuris, nome próprio.  
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crônico de uma droga tida como legal e isso seria sempre uso e 
nunca abuso.  

  

 Nesse momento histórico, resta delineado o tratamento que será 
conferido aos entorpecentes no Brasil, podendo-se adiantar que, não 
obstante a sofisticação das normativas e do entendimento jurisprudencial, 
as bases permanecem as mesmas até hoje. 
 Tanto que, em estudo voltado para o Direito Internacional com 
enfoque nas drogas, Boiteux (2015, p. 4) afirma que: 
 

[...] a ampla adesão brasileira aos tratados de controle de drogas, 
inclusive durante a ditadura civil militar de 1964-1984, não 
decorre de uma posição de inserção geral na agenda 
internacional, mas sim de um interesse interno específico na 
intensificação da repressão em várias esferas, inclusiva na 
política de drogas. 

 

Em 1998, dez anos após a inauguração da nova ordem 
constitucional, o país inicia a discussão acerca de uma nova política 
nacional visando a redução da demanda e da oferta de drogas, abrangendo 
drogas lícitas e ilícitas. Foi criada então a Secretaria Nacional Antidrogas 
(SENAD), cujo próprio nome já indica o objetivo de combater os 
entorpecentes, o que mobilizou o cenário político para que em 2002 fosse 
instituída a Política Nacional Antidrogas, por meio do Decreto 
presidencial nº 4.345, a qual foi discutida e aprimorada até chegar a Lei nº. 
11.343/06 em vigor atualmente, em que se instituiu um Sistema Nacional 
de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) – note-se: sobre e não mais 
antidrogas. Esse decreto foi revogado pelo Decreto nº 9.761, de 11 de 
abril de 2019, como parte das reformas institucionais do Presidente Jair 
Bolsonaro e do Ministro da Justiça Sergio Moro, aprovando a Política 
Nacional sobre Drogas. 

As modificações mais recentes, por sua vez, ficam a cargo da Lei 
nº 13.964 de 24 de dezembro de 2019, conhecida por “Pacote Anticrime”, 
responsável por influências diretas e indiretas na sistemática do SISNAD. 
Dentre estas, o mais expressivo fora a criação de uma figura equiparada 
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ao tráfico de drogas na situação em que haja venda ou entrega de drogas 
a agente policial disfarçado, por meio da inclusão do .art. 33, §1º, IV na 
Lei de Drogas. 
    

1.2  ASPECTOS INSTITUCIONAIS: ATUAÇÃO DA POLÍCIA, 
DOS TRÊS PODERES E DOS ORGANISMOS DE JUSTIÇA 

 
Com a problemática de estudo melhor delineada, passaremos ao 

estudo das instituições relacionadas com a aplicação, criação e valoração 
da Pnad. Quando se refere a um conjunto de legislação, como é a Política 
Nacional sobre Drogas, dispensa-se comentário à relevância do Poder 
Legislativo, responsável por discutir e aprova-las em plenário. Caberá, 
nesse contexto, ao Poder Executivo ratificar ou vetar a lei aprovada,    
como também – e principalmente -, o árduo trabalho de efetivar as 
políticas públicas. 

E, ainda, por se tratar de normas com tipificações, há relevante 
atuação do Poder Judiciário. De antemão, destaca-se o controle de 
constitucionalidade atribuído a seus órgãos e, por excelência, ao Supremo 
Tribunal Federal. Mas a celeuma de maior destaque é a atuação 
jurisdicional penal no tema, sobretudo porque depende da atuação de 
outros organismos de justiça antes que os magistrados e ministros possam 
efetivamente agir. Vejamos. 

Valioso mencionar que, para Zaffaroni e Nilo Batista (2003), o 
poder punitivo do Estado é seletivo, ao passo que a institucionalização do 
poder seleciona o número de indivíduos que se submeterá a sua coação, 
em um processo conhecido como criminalização e esta, por sua vez, 
desenvolve-se em duas etapas: primária e secundária.  

E, baseado nesta mesma premissa, Orlando Zaccone D’Elia Filho 
(2017, p. 16) as diferencia da seguinte forma: 

 

A criminalização primária, exercida pelas agências políticas (poder 
legislativo), é o ato ou efeito de sancionar uma lei penal que incrimina ou 
permite a punição de certas pessoas. Trata-se de um programa de 
punição a ser cumprido pelas agências de criminalização 
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secundária (policiais, promotores, juízes, advogados, agentes 
penitenciários).  
A criminalização secundária é a ação punitiva exercida sobre pessoas 
concretas, que se desenvolve desde a investigação policial até a 
imposição e execução de uma pena e que, necessariamente, se 
estabelece através de um processo seletivo. [Grifos no original]. 

 

 A relevância de tal diferenciação para o presente escrito é a 
comprovação de que cada instituição tem um papel específico a 
desempenhar, mesmo que integrem, em uma visão macro, um mesmo 
sistema de combate às drogas, regidos por princípios e objetivos comuns. 
 Assim, o primeiro passo em um sistema criminalizador é a seleção 
das condutas, uma atribuição historicamente política, pela compreensão 
de que exige certa legitimidade popular quando se trata de Estados 
democráticos. Com esta definição, a polícia passa a ser capaz de, em 
atuação conjunta com o Ministério Público, investigar atos ou ações que 
estejam em desconformidade com a previsão estabelecida em normas 
positivas. Após, espera-se a ação do Poder Judiciário para concretização 
da criminalização secundária, posto que tem o dever de, com base também 
em leis, determinar a quais infratores se aplicarão as sanções penais. 
 Ocorre que, em três passos se tem a inversão total dessa estrutura 
formal: primeiro, não é possível que os gestores da criminalização 
secundária investiguem, prendam, processem e julguem todas as pessoas 
que cometeram crimes, de modo que a seletividade primária, feita pelo 
legislador, não é consolidada. E, neste cenário, para que os agentes 
secundários não sejam inertes, procede-se a uma nova seleção, esta 
responsável pelo que a criminologia crítica chama de “cifra negra”.4 
 E, nesta contenda, em contramão do que se prega como 
ideologicamente correto, a polícia controla a atuação do Judiciário, 
realizando todo o “trabalho sujo” de operação discriminatória para 

 
4 Espectro de delitos que são cometidos e chegam ao conhecimento dos órgãos de 

controle, mas que, por diversos fatores – orçamentários, burocráticos e de recursos 
humanos – não se transformam em processo criminal. E, com mais especificidade, 
consiste na diferença entre a criminalidade real e aparente, para a criminóloga Lola 
Anyar de Casto (1983, p. 68).  
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conceder a este a integralidade do material e da informação que possui, 
sem perder o espectro de pureza e imparcialidade que o reveste (D'ELIA 
FILHO apud THOMPSON, 1998, p. 87). 
 Justamente na perspectiva de análise do papel do Poder Judiciário 
nesta problemática, é imperioso discutir as implicações da Pnad no 
ordenamento jurídico pátrio, em especial, quanto aos aspectos processuais 
que devem ser considerados. Afinal, pelo que já se consignou, percebe-se 
que a maior parte do impacto do combate às drogas passa, em algum 
momento, pelo crivo da Justiça, esta compreendida de forma institucional. 
 
 
2 ASPECTOS PROCESSUAIS RELEVANTES 

 

O principal diploma normativo da Política Nacional sobre Drogas 
é, consensualmente, a Lei nº 11.343/06 e, para além de seus aspectos 
materiais, possui também um rito especial com aplicação subsidiária do 
Código de Processo Penal. Destaca-se, sobretudo, o momento de 
apresentação da Defesa que, por força de seu art. 55 deve ser prévia, isto 
é, antes da decisão de recebimento ou rejeição da denúncia.5 

Ocorre que, mesmo de forma diferente, a Lei de Drogas, como é 
conhecida, repete as mesmas diretrizes do processo penal tradicional e, 
neste aspecto, é como se os seus títulos estivessem dissociados em 
fundamento. Observemos. 

O título I cuida das disposições preliminares e oferece um 
apanhado geral e, pode-se dizer, até preambular da lei que o segue. 
Incumbiu-se o título II de delinear o Sistema Nacional de Política Públicas 
sobre Drogas (SISNAD) oferecendo diretrizes principiológicas expressas 
e noções sobre organização e pesquisa. No título III, a redação ainda 
branda, criminaliza o consumo, segundo entendimento do Superior 

 
5 Art. 55.  Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
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Tribunal de Justiça6 e já assume feições que remetem ao proibicionismo 
característico de nossa história de verdadeiro combate às drogas. 

E é passando para o título IV que a ótica integrativa passa a ser 
abandonada e os diversos sujeitos e diretrizes estabelecidos no título II 
dão lugar à repressão ao tráfico ilícito e à produção não autorizada de 
entorpecentes. Seguindo, no título V, trata-se da cooperação jurídica 
internacional, reforçando aquela ampla adesão a tratados internacionais 
mencionada no tópico 2 deste escrito, que, para Luciana Boiteux (2015, p. 
2) endossa o fato de que: 

 

[...] o que se tem hoje, mais de cem anos depois dos primeiros 
tratados proibicionistas, é a percepção de que, apesar da ampla 
aceitação (e ratificação) das convenções de controle de drogas 
pelos países, os almejados objetivos de redução do consumo, 
impedimento da produção e erradicação das substâncias não 
foram alcançados, muito embora os índices de encarceramento 
por crimes de drogas sejam altos na maioria dos países, 
especialmente na América Latina.  

 

Consignado isso, indaga-se: há a possibilidade de, considerando a 
multiplicidade de diretrizes e princípios do Sisnad, aplicar o direito de 
forma diferente? Como haveria a conciliação entre as matérias de saúde, 
lazer e crime? O que o sistema criminal atual nos fornece a este respeito? 

Nesse ínterim, a priori, aponta-se, dada sua consistência, o seguinte 
conceito de bem jurídico penal, conforme Roxin (2008, p. 67): 

 

[...] se pode definir os bens jurídicos como realidades ou fins, 
que são necessários para uma vida social livre e segura, que 
garanta os direitos humanos e fundamentais do indivíduo, ou 
para o funcionamento do sistema estatal erigido para a 
consecução de tal fim.  

 

 
6 STJ-HC 314594 / SP. Ministro FELIX FISCHER. j. 01/03/2016 
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Posto isso, observa-se que há um ideal de bem jurídico penal que 
afeta diretamente o indivíduo, de forma que, classicamente, a tendência 
era a identificação de uma vítima, buscando, na maioria dos casos, fugir 
da vitimização da sociedade como um todo ou até mesmo coletivos 
específicos de indivíduos. 

Quanto a isto, merece transcrição o lapidado pensamento de 
Figueiredo Dias (1999, p. 74): 

 

Uma convicção que só se reforçará recusando – como se deve 
recusar – uma ilegítima restrição da noção de bens jurídico-
penais a interesses puramente individuais e ao seu 
encabeçamento em pessoas singulares, e aceitando antes a plena 
legitimidade da existência de bens jurídicos transpessoais, 
coletivos, comunitários ou sociais. É, em meu juízo, no 
aprofundamento e esclarecimento do estatuto desta classe de 
bens jurídicos – cujo reconhecimento, de resto, não afetará a 
natureza em última instância “antropocêntrica” da tutela penal 
– que reside, no futuro próximo, a tarefa primária da doutrina 
que continue a fazer radicar a função exclusiva do Direito Penal 
na tutela subsidiária de bens jurídicos. 

 

Com essa compreensão, no entendimento de Smanio (2000), ao 
qual se filia esta autora, passamos a ter bens jurídicos penais de três 
naturezas:  a individual, caracterizados por serem disponíveis e divisíveis 
entre os titulares; a coletiva, na qual não há disponibilidade sem afetar os 
demais titulares do bem jurídico; e, por fim, a difusa cuja caracterização se 
dá pela indisponibilidade e invisibilidade, bem como por seu caráter de 
conflituosidade social. 

Assim, se há a compreensão da possibilidade de bem coletivos e 
difusos no âmbito penal, pode-se falar em ações penais coletivas, um 
debate deveras amplo e urgente, sobretudo sob a perspectiva do processo 
penal coletivo. Nessa seara, não existem normas no Código de Processo 
Penal que se adequem, pois há uma noção equivocada de que todo o 
direito penal cabe em uma vala comum, dispensando microssistemas 
voltados para cada objeto – materialmente falando. Cenário este que 
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impede a efetivação do sistema penal constitucional brasileiro, face a 
dificuldade de aplicação prática dos direitos fundamentais, especialmente 
quando nos referimos a bens jurídicos penais de natureza difusa ou 
coletiva (ALMEIDA, 2008, p. 112). 

Portanto, considerando a multiplicidade de sujeitos 
correlacionados entre si quando se debruça sobre a Pnad e a noção 
sustentada de que há bens jurídicos penais que ultrapassam a noção 
individualista do direito de ultima ratio, há de pensar se existe alguma 
categoria jurídica em que tal problemática possa se inserir, a fim de 
formular bases concretas para sua discussão. 

 
 

3  A COMPLEXIDADE JURÍDICA DO COMBATE ÀS 
DROGAS: UM APROFUNDAMENTO DA POLÍTICA 
NACIONAL 

 

 Partindo das considerações feitas até aqui, chegou-se ao ponto em 
que, tecidas críticas a construção e a aplicação prática da PNAD, 
observou-se sua complexidade jurídica e social. Em termos de processo 
judicial, tem-se o cenário de demandas em elevado número em que figura 
no polo ativo o Ministério Público, representando a sociedade e a justiça 
e no polo passivo o traficante, cultivador ou usuário de entorpecentes. 
Para o senso comum, o que há é uma luta interminável contra as drogas, 
os traficantes e todos os efeitos maléficos dos entorpecentes para 
sociedade, posto que, quase sempre, são associados à criminalidade. Uma 
visão reducionista, ao passo em que conseguimos enxergar policentrismo 
de interesses na problemática em voga.  
 A questão da proibição das drogas, sobretudo na intitulada guerra 
às drogas, reflete uma problemática que não se limita a um indivíduo ou a 
um conjunto específico destes. Tanto que a própria Política Nacional 
sobre Drogas se baseia em quatro eixos: prevenção; tratamento, 
acolhimento, recuperação, apoio, mútua ajuda e reinserção social; redução 
da oferta; estudos, pesquisas e avaliações, de acordo com o recente 
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Decreto nº 9.761/2019, que alterou a Política Nacional sobre Drogas 
(BRASIL, 2019A). 
 A prevenção, primeiro eixo abordado na política, orienta-se como 
fruto de parcerias entre variados segmentos da sociedade para sua 
efetividade, adotando a filosofia da Responsabilidade Compartilhada, 
envolvendo todos os entes da federação incentivados pelo Governo 
Federal, com ações preventivas direcionadas e planejadas, direcionadas, 
em suas palavras, Brasil (2019A): 
 

[...] ao incentivo da educação para a vida saudável e à qualidade 
de vida, ao fortalecimento dos mecanismos de proteção do 
indivíduo, ao acesso aos bens culturais, à prática de esportes, ao 
lazer, ao desenvolvimento da espiritualidade, à promoção e 
manutenção da abstinência, ao acesso ao conhecimento sobre 
drogas com embasamento científico, considerada a participação 
da família, da escola e da sociedade na multiplicação das ações. 

 

 Nesse sentido, com um viés prático, destaca-se o Programa 
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), um curso de 
quatro meses, ministrado por policiais militares voluntários que aborda 
temas como más companhias, evitar violência, resistir às pressões diretas 
ou indiretas e a sempre acionar os pais quando necessário7, foi 
implementado no Brasil em 1993 e conta com três currículos, voltados 
para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental e para 
o 5º ano do Ensino Fundamental, além de um voltado para pais e 
responsáveis8. Embora o Proerd seja aplicado em todo território nacional, 
há de se observar que ele atende apenas parcialmente o propósito 

 
7 BRASIL. Sara Scaringi. Ministério da Educação. Programa mostra a estudantes como ficar 

longe das drogas. [201-?]. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34829. Acesso em: 15 set. 2019. 

8 PROGRAMA Educacional de Resistência às Drogas: Currículos Educacionais. 
Currículos Educacionais. 2013. Disponível em: 
http://www.proerd.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=3805&ACT=
&PAGE=0&PARM=&LBL=Servi%E7os. Acesso em: 15 set. 2019. 
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educativo do eixo da prevenção, pois não abrange elementos essenciais 
como a multidisciplinariedade. 
 Ainda, saliente-se que esse eixo enfatiza o tabagismo, uso de álcool 
e de outras drogas como um problema diretamente relacionado com a 
infância, adolescência e juventude, uma inovação trazida pelo Decreto de 
2019 e que toma por base pesquisas e levantamentos estatísticos. 
 O segundo eixo visa tratamento, acolhimento, recuperação, apoio, 
mútua ajuda e reinserção social, e inova ao alterar a proposição anterior, 
que data da Política Nacional Antidrogas (BRASIL, 2003) e tratava apenas 
de tratamento, recuperação e Reinserção Social. Trata-se, em termos 
gerais,  de admissão da responsabilidade ética pela sociedade nacional, 
com amplo destaque para dotações orçamentárias específicas e ações 
vinculadas, bem como o desenvolvimento de bancos de dados e pesquisa 
científica com o objetivo de catalogar práticas exitosas bem como 
estabelecer parâmetros de avaliação para as intervenções terapêuticas           
e de recuperação. 
 Por oportuno, verifica-se a supressão do reconhecimento da 
importância da Justiça Terapêutica como orientação geral, como ocorria 
até antes do novo decreto,9 havendo tão somente menção às 
Comunidades Terapêuticas. A justiça terapêutica segundo Queiroz et al. 
(2009), pode ser compreendida como um conjunto de ações que têm 
como escopo possibilitar que infratores, usuários e dependentes de drogas 
entrem em tratamento e nele permaneçam, com o propósito de modificar 
seus comportamentos anteriores, tornando-os socialmente aceitáveis e 
reflete um pensamento conjunto do direito e da psicologia para enfrentar 
problemáticas como a dependência química.  
 A lei nº 10.216 de 2001, prevê a possibilidade de internação 
compulsória do dependente de drogas, mediante determinação judicial 
(BRASIL, 2001), mas há dificuldade de aplicação, em razão da escassez de 

 
9 O tópico “5.1.5.  Reconhecer a importância da Justiça Terapêutica, canal de retorno do 

dependente químico para o campo da redução da demanda” mantinha-se como 
orientação geral desde a Política Nacional Antidrogas (BRASIL, 2003) 
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vagas10, ainda, o art. 23-A, §5º da Lei Nº 11.343/06, com alterações 
trazidas pela Lei º 13.840/19 trata das formas de internação involuntária 
do dependente químico (BRASIL, 2019B). 
 O terceiro eixo apresentado é o da Redução da Oferta que, está 
direcionado à sociedade, visando a segurança do cidadão e a redução de 
crimes relacionados às drogas, na medida em que orienta a promoção de 
ações para reduzir a oferta das drogas ilegais, apreensão e erradicação dos 
meios de produção dos entorpecentes pelo país, bem como bloqueio do 
ingresso daqueles oriundo do exterior. Ademais, estipula-se que o 
combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao crime organizado e de 
gestão de ativos criminais vinculados ao narcotráfico deverão constituir o 
alvo principal das ações de redução da oferta.  
 Para tanto, consigna-se como necessária a integração entre os 
órgãos do Sisnad com o Poder Judiciário e o Ministério Público “com 
vistas a agilizar a implementação da tutela cautelar, com o objetivo de 
evitar a deterioração dos bens apreendidos” (BRASIL, 2019A), o que 
enfatiza sobremaneira o aspecto mais punistivista da reforma da PNAD. 
Os aspectos práticos desse eixo serão discutidos no tópico “A repressão 
à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas” abaixo. 
 Finalizando os eixos da Política Nacional, tem-se o de Estudos, 
pesquisas e avaliações, este dotado de caráter instrutivo, sendo uma de 
suas orientações gerais o estímulo de produções que permitam maior 
eficácia ao sistemas responsáveis pelas ações repressivas e a outra, voltada 
para o desenvolvimento constante dos estudos, pesquisas e avaliações, 
preocupando-se com o incremento do conhecimento sobre as drogas, 
sobre tratamento, acolhimento, recuperação, apoio e mútua ajuda, 
reinserção social, capacitação e formação e redução da oferta (BRASIL, 

 
10 É nesse sentido o exemplo trazido por Queiroz et al. (2009, p. 178): O Juizado Especial 

Criminal do Mato Grosso, cujo titular é o juiz Mário Kono de Oliveira, recebe em 
média 400 novos processos por mês. Destes, pelo menos 50% (cinquenta por cento) 
são de crimes em que o agente cometeu delitos por consumir algum tipo de substância 
entorpecente. No entanto, o juiz tem dificuldades em aplicar a Justiça Terapêutica 
porque em Mato Grosso, praticamente não há opções de locais para tratamento dos 
reeducandos dependentes químicos. A situação se agrava quando o dependente 
químico é do sexo feminino. 
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2019A). É, com base nesse eixo, que se desenvolvem pesquisas e 
levantamentos estatísticos estimulados pelo Sisnad.  

Como demonstrando, a Pnad irradia-se em quatro eixos, com 
orientações gerais e diretrizes específicas, sendo, portanto, necessário 
segmentar o estudo sobre o assunto, já que cada um dos eixos compõe 
um conjunto de políticas públicas que foram ou deveriam ser 
implementadas e obtiveram resultados diferentes desde sua criação em 
2002, com alterações em 2006 e em 2019. Justamente por essa razão, não 
há como tratar todos os sujeitos envolvidos nesse contexto                            
da mesma forma.  

Eis que, tecendo considerações a esse respeito, Souza e Kantorski 
(2007, p. 7): 

 

Depreende-se que, quando falam de um tratamento diferente 
aos tipos diversos de relações dos indivíduos com as drogas, 
certamente referem-se às intervenções e abordagens que devem 
ser diferenciadas e específicas a cada caso. No entanto, conclui-
se que é complexa a exigência de tratamento igualitário dentro 
de política que, ao mesmo tempo, se pauta na repressão e 
criminaliza o uso de determinadas drogas, além de fazer um 
chamamento à sociedade no sentido de auxiliar na consolidação 
das ações repressivas, delineando um caráter de julgamento 
moral quanto à opção pelo uso de drogas ditas “ilícitas”. Isso 
leva à associação direta entre o uso dessas drogas específicas e 
atividades criminais/periculosidade, inviabilizando que os 
indivíduos com problemas relacionados ao uso abusivo de 
substâncias psicoativas sejam tratados de forma igualitária, sem 
preconceito ou discriminação. 

 

 Por conseguinte, a seguir os sujeitos serão divididos em três 
grandes grupos: um voltado para o consumo de entorpecentes, outro 
relacionado com o tratamento de saúde e um referente à criminalização 
de condutas associadas às drogas. Isso, com o objetivo de avaliar como 
são afetados pela problemática em tela.  
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3.1  USUÁRIOS E DEPENDENTES DE DROGAS:  
 GRUPO DE CONSUMO 
 

A Lei de Drogas aborda tanto a expressão usuários quanto 
dependentes e não faz qualquer distinção entre ambas, conferindo-lhes 
igual tratamento. Sendo assim, passaremos a incluir, sistematicamente, 
ambas as categorias como um grupo específico de atenção, que é o 
coletivo de consumidores, abandonando o sentido técnico das relações de 
consumo, usuários e dependentes são aqueles que efetivamente utilizam 
as drogas.  

Para demarcar este conjunto específico é imperioso construir um 
panorama estatístico, a fim de identificar, a medida do possível, quais as 
características dos sujeitos que o compõe.  

Dito isto, parte-se da advertência de Luciana Boiteux (2015, p. 1): 
 

As estatísticas atuais sobre o abuso no consumo de psicoativos, 
o aumento do número de usuários e a enorme quantidade de 
drogas ilicitamente comercializadas apontam para um quadro 
muito mais amplo de uso/abuso do que existia no começo do 
século XX, quando as substâncias narcóticas e psicotrópicas 
ainda não estavam sujeitas a nenhum tipo de controle legal ou 
especificamente penal. 

 

Nessa toada, é necessário consignar que não há uniformidade 
metodológica na coleta de dados acerca do tema no Brasil, razão pela qual 
é necessária bastante cautela ao comparar, com segurança, as pesquisas 
feitas pelos mais diversos institutos, a exemplo do Centro Brasileiro de 
Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID), do II Levantamento 
Nacional de Álcool e Drogas (LENAD), aliados a outros centros de 
pesquisa como a Fiocruz.  

De acordo com o II Lenad a maconha é a substância ilícita com 
maior prevalência de uso na população brasileira, sendo declarado o uso 
de pelo menos uma vez por 5,8% dos adultos e 4,3% dos adolescentes, 
seguida da cocaína, em estudo domiciliar e que, portanto, não abarca 
pessoas em situação de rua.  
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O relatório brasileiro sobre drogas, publicado em 2010, que 
compara o I e o II Lenad, concluiu que as mulheres afirmaram em maior 
número que o consumo de drogas como álcool, maconha e cocaína/crack 
constituía um grave risco, enquanto que os homens tiveram uma 
percepção de risco mais baixa, o que, segundo a pesquisa, pode estar 
associado ao também fato de que o consumo de tais drogas é maior entre 
o gênero masculino. 

Nas conclusões do mesmo relatório, apontou-se: “O uso na vida 
de medicamentos, sem prescrição médica, teve um fato em comum: mais 
mulheres do que homens os usaram, para qualquer das faixas etárias 
estudadas” (BRASIL, 2009, p. 55).  

Ainda, destacou-se que a heroína, embora tenha sido citada como 
usada por apenas sete entrevistados, quase 30% do grupo levantado 
afirmou que era fácil obter a droga. Para o relatório em comento, “há 
discrepância entre o número de pessoas que relataram o uso e as 
porcentagens de pessoas que acreditam na facilidade de obtenção, 
provavelmente, pelo imaginário popular criado pela mídia” (BRASIL, 
2009, p. 56). 

Nesse contexto, a Pesquisa sobre o Consumo de Drogas no Brasil, 
feito pela SENAD, também em levantamento domiciliar, apurou que 
65,1% dos entrevistados afirmaram que era muito fácil conseguir 
maconha caso desejassem, o que demonstra íntima ligação entre a 
facilidade de adquirir a referida droga e seu elevado consumo.  

Até este ponto, os dados citados foram obtidos em levantamento 
domiciliar, o que tem notória vinculação com a baixa percepção e análise 
do consumo de crack. Por isso, faz-se menção à Pesquisa Nacional        
sobre o Uso de Crack,  publicada em 2014,  feita pela Fiocruz (2014, p. 
52) destacando que  

 

Não se pode afirmar de maneira simplista que os usuários de 
crack e/ou similares são uma população de/na rua, mas é 
expressiva a proporção de usuários que se encontram nesta 
situação – aproximadamente 40% (IC95%: 34,18-44,14) dos 
usuários no Brasil se encontravam em situação de rua no 
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momento da pesquisa (Figura 11). Isso não quer dizer que esse 
contingente expressivo, necessariamente, morava nas ruas, mas 
que nelas passava a maior parte do seu tempo (não estando, 
portanto, acessível a inquéritos domiciliares que, em 
consonância com os preceitos éticos, autorizam entrevistas 
domiciliares em horários habitualmente designados como 
“comerciais”, ou seja, com a exclusão de noites e madrugadas).  

 

Assim, além de expor a dificuldade prática de realizar pesquisas 
dessa natureza, a pesquisa em comento serve como complemento àquelas 
de levantamento domiciliar ao cuidar dessa parcela tão relevante que é os 
consumidores ou abusadores de crack. Nos seus termos, observou-se que 
a maioria de usuários de crack e similares tem cerca de 30 anos, são do 
sexo masculino e predominantemente “não-brancos”.  

Quanto aos usuários e dependentes, discutiu-se, ao tempo da 
promulgação da então “nova” Lei de Drogas se teria havido abolitio criminis 
para o delito de consumo de entorpecentes. Contudo, no entendimento 
dos Tribunais Superiores pátrios, houve mera despenalização da conduta 
de porte de droga, de modo que não é aplicada a pena privativa de 
liberdade, mas há consideração de uma eventual condenação                       
por tal conduta para fins de reincidência ou valoração negativa dos 
antecedentes criminais.11 
 
 
3.2  ATENÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS OU 

DEPENDENTES DE DROGAS 
 

Em atenção ao princípio de atenção e reinserção social de usuários 
e dependentes de drogas, previsto no art. 4º, inciso VII da Lei de Drogas, 
quando se fala em consumo e abuso de entorpecentes, traz-se à baila 
também a problemática de tratamento médico. O relatório brasileiro sobre 
drogas também mapeou as instituições de atenção às questões 
relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas em um total de 9.038 

 
11 STJ-HC 314594 / SP. Ministro FELIX FISCHER. j. 01/03/2016. 
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unidades no Brasil, das quais 47% estão situadas na Região Sudeste, 
notadamente no estado de São Paulo e Minas Gerais. 

Concluiu o relatório que as atividades oferecidas são de autoajuda, 
de prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas, de tratamento, 
recuperação e reinserção social; de redução de danos socias e à saúde, além 
daquelas que desenvolvem ensino e pesquisa. Entre essas, a primeira 
totaliza 70% do total de instituições. 

Observa-se que, de acordo com a Senad (BRASIL, 2009), 646 
instituições desenvolvem programas de redução de danos sociais e à 
saúde, concentradas, sobretudo, na Região Sul. Tais programas, segundo 
a Associação Internacional de Redução de Danos (IHRA), é um conjunto 
de políticas e práticas com o interesse de reduzir os danos associados ao 
uso de drogas ou psicoativos, sendo aplicável tanto àqueles que desejam 
parar de consumir drogas, quanto àqueles que não podem ou não o 
desejam. O foco do referido é, portanto, primariamente, amenizar 
prejuízos à saúde, à sociedade e à economia, sem preocupação com a 
redução efetiva do consumo. 

Nesse contexto, há de se destacar também a Política Nacional de 
Saúde Mental do SUS, a qual se caracteriza como uma consolidação da 
luta antimanicomial levantada por movimentos sociais desde a década de 
70, redirecionando o modelo de tratamento. Assim, sua principal diretriz 
é a redução gradual e planejada de leitos em hospitais psiquiátricos e a 
desinstitucionalização aliada ao fortalecimento de uma rede comunitária 
de serviços de saúde mental, com amplo destaque para os Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS). 

Essa mudança de postura no tratamento, sobretudo com ênfase 
na prevenção, pôde ser observada em termos estatísticos (BRASIL,   
20009, p. 349): 

 

[...] os números de internações por uso de droga mostram um 
aumento gradual até 2003 (de 143.199 internações em 2001 para 
145.070 em 2003) com diminuição progressiva de 2004 
(134.573) a 2006 (129.619) e com um posterior aumento em 
2007 (134.674). A quantidade de internações em 2007 foi, ainda 
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assim, bem menor que em 2001. É possível que o aumento em 
2007 reflita não a reversão da tendência de queda, mas um 
ponto fora da curva descendente. 
As internações ocorrem, em sua maioria, entre os 20 e os 59 
anos de idade, sendo mais da metade do total (57,9%) entre 30 
e 49 anos. Refletindo a predominância do consumo e a 
prevalência de dependência maior entre homens, 88%               
dos pacientes internados com problemas com drogas são do 
sexo masculino.  

 

E, de fato, em termos numéricos, observa-se significante redução 
de leitos psiquiátricos, que eram 51.393 em 2002 e passaram a ser 36.797 
em 2008. Associado a isto, também os Caps aumentaram 
consideravelmente sua área de cobertura, que foi de apenas 424 em 2002 
e chegou a 1.326 em 2008, alcançando 57% do Brasil, considerada boa ou 
muito boa em 17 estados (BRASIL, 2009, p. 336). 

Com a alteração da Pnad, como demonstrado acima, a redução de 
danos, pedra de toque do tratamento psiquiátrico de dependentes 
químicos deixou de ser um dos eixos da Política Nacional. Esse 
comportamento, como assinala Semer (2019, p. 89) funciona como uma 
disfuncionalidade do pânico moral que se estabelece na Guerra às Drogas, 
quando se vê excessiva publicidade do combate aos entorpecentes, como 
uma propaganda das virtudes do governante, preferindo-se a solução 
criminal em detrimento da tutela da saúde. 

 
 

3.3  A REPRESSÃO À PRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA E AO 
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 

 
A ligação da temática dos entorpecentes com o sistema carcerário 

é notável. Não por acaso os crimes de tráfico correspondem a 28% das 
incidências penais, representando 26% da população carcerária masculina 
e 62% da feminina (BRASIL, 2017, p. 43). 

Delineia-se, nesta compreensão, um cenário em que o Estado, 
detentor da pretensão punitiva, concentra todo o gerenciamento de 
políticas de enfrentamento às drogas, em um cenário em que prevalece a 
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lógica meramente punitivista e de encarceramento em massa, que se 
traduz em uma construção ideológica que cria um ‘efeito verdade’ pela 
utilização de números e estatísticas (BUCHER; OLIVEIRA, 1994). 

Quanto a isto, em 2015, o G1 reuniu dados junto aos governos 
estaduais de mais de 20 estados brasileiros, revelando que entre 2005 e 
2013, isto é, após vigência da Lei de Drogas de 2006, o aumento da 
população carcerária por crimes ali tipificados aumentou 339%. Para os 
redatores da referida pesquisa “a lei endureceu as penas para os traficantes, 
mas teve um efeito perverso para os usuários e pequenos traficantes.”12 

Essa ligação de aumento de presos com a Lei de Drogas vigente 
desde 2006 tem relação com a elevação da pena mínima do delito de 
tráfico, além do fato de ser considerado crime hediondo, o que acarreta 
em aumento do número de pessoas encarceradas, contribuindo para que 
o Brasil ocupe a 4ª posição em número absoluto de presos, atrás apenas 
de Estados Unidos, Rússia e China, os quais são submetidos ao cárcere 
em condições desumanas, inclusive já denunciadas à Corte Interamericana 
de Direitos Humanos (BOITEUX, 2015, p. 3). 

No tocante à natureza hedionda do crime de tráfico, não há, 
atualmente, um consenso sobre o tráfico privilegiado, aquele disposto no 
art. 33, §4º da Lei 11.343/06, vez que o Superior Tribunal de Justiça13 
entende que tal causa de diminuição da pena não afasta a hediondez do 
crime de tráfico de drogas, enquanto o Supremo Tribunal Federal14 
desclassificou a natureza hedionda de tal crime, sendo fixada a tese de que 
haveria flagrante desproporcionalidade se reconhecida a natureza 
hedionda, uma vez que o tráfico privilegiado apresenta contornos           
mais benignos.  

 
12 G1, Carla Velasco et al. Um em cada três presos do país responde por tráfico de drogas: 

Dados inéditos se referem a 22 estados; 5 não possuem os números. Com a Lei de 
Drogas, percentual de presos pelo crime foi de 8,7% em 2005 para 32,6% agora. 2017. 
Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/um-em-cada-tres-presos-do-
pais-responde-por-trafico-de-drogas.ghtml. Acesso em: 22 dez. 2018. 

13 REsp n. 1329088/RS, Rel.  Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/4/2013 e STJ - HC 
357401 / SP Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data do 
Julgamento 16/06/2016. 

14 HC n. 118.533/MS. Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/06/2016 
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Assim sendo, percebe-se que o marco teórico de definição das 
meta-normas que direcionarão as agências administrativas, judiciais e 
executivas é a formulação do tipo ideal de criminosos, de modo que seu 
estereótipo modela desde o agir dos policiais até o raciocínio judicial. A 
inevitável ampliação do conceito de inimigo evoluiu do marco dos ‘grupos 
terroristas’ para agregar as demais ‘organizações criminosas’ e, na América 
Latina o modelo de Lei e Ordem foi absorvido pelo discurso de 
emergência agora revigorado pela legitimação de políticas criminais de 
guerra às drogas (CARVALHO, 2006). 

Quanto a isso, afirma D’Elia Filho (2017, p. 11): 
 

Os criminosos autuados e presos pela conduta descrita como 
tráfico de drogas são constituídos por homens e mulheres 
extremamente pobres, com baixa escolaridade e, na grande 
maioria dos casos, detidos com drogas sem portar nenhuma 
arma. [...] o sistema penal revela assim o estado de 
miserabilidade dos varejistas das drogas ilícitas [...] alvos fáceis 
da repressão policial por não apresentarem nenhuma resistência 
aos comandos de prisão. 

 

 Inevitavelmente, esse estereótipo de presos por crime de tráfico é 
reforçado cotidianamente pelo modelo  investigativo adotado, sobretudo 
pelas flexibilizações adotadas, em notável compasso com o estigma de que 
o Estado está em situação de guerra contra as drogas. A título de exemplo, 
verifica-se a mitigação do direito fundamental a inviolabilidade de 
domicílio, pelo fato de a Corte Constitucional flexibilizar a necessidade de 
mandado de busca e apreensão no crime de tráfico de drogas, nos 
seguintes termos: 
 

[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata 
de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as 
medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC 
nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo 
Lewandowski, DJe de 17/10/14). 
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 E, dessa vez comungando com o entendimento do STF, o STJ15 
aplica a compreensão de que o tráfico de drogas possui natureza 
permanente, na modalidade de guardar e ter em depósito, por sua 
consumação se protrair no tempo, razão pela qual é possível o ingresso  
de policiais na residência do acusado, sob argumento de estado de 
flagrante delito, desde que apresentadas fundadas razões, um conceito 
ainda em construção.16 
 Portanto, infere-se que a sistemática adotada seja pelo legislador, 
seja pela Polícia, seja pelo judiciário é voltada para o punitivismo do tráfico 
de entorpecentes e, como sua tipificação é deveras ampla – uma herança 
histórica, inclusive –, são diversas as situações que autorizam a prisão de 
indivíduos pela prática da traficância. 
 Finaliza-se o enfoque dos sujeitos afetados pela PNAD com uma 
breve reflexão: se há tanto tempo – pelo menos desde 2002 – já há 
objetivos fixados e, como se demonstrou, poucas alterações nas diretrizes 

 
15 Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de 

entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os 
policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais 
ilegalidades relativas ao cumprimento da medida" (AgRg no REsp 1574795/RJ, Rel. 
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 
22/06/2016, grifou-se). "2. Este Tribunal tem reputado dispensável a expedição de 
mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, 
como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes."(RHC 54.972/SP, 
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, 
DJe 25/11/2015). 

16 Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. 
Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem 
mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição 
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante 
delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. (...). 6. 
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial 
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, 
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre 
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do 
agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. 
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. 
Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC    
10-05-2016. 
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e orientações gerais, como a política pode evoluir para, efetivamente, 
transformar a realidade e intervir positivamente na sociedade afetada     
pela guerra às drogas? Acredita-se que as soluções podem advir de meios 
não convencionais. 
 

4 LITÍGIOS COMPLEXOS: PERSPECTIVAS ESTRUTURAIS 
NO COMBATE ÀS DROGAS  

  

 Partindo do exposto acima, tem-se que a Política Nacional sobre 
Drogas engloba diversos eixos e diversos sujeitos, o que importa dizer que 
o enfrentamento dos malefícios, para que não gerem consequências ainda 
mais graves, não comporta soluções padronizadas e aplicáveis a todos ou 
a tudo. Mas, na verdade, depende de decisões políticas, administrativas e 
judiciais complexas. 
 Nesse contexto, nota-se, nas palavras de Vitorelli que a sociedade 
está em conflito consigo mesma e não apenas com aquele ou aquele grupo 
que causa o dano (2018), razão pela qual há de se falar em litígio. 
 Não há consenso, nos verbetes do dicionário, sobre o que significa 
litígio, conceito que, na linguagem técnica-jurídica diz respeito a uma 
situação submetida ao judiciário em razão do conflito entre partes opostas. 
Para o presente trabalho, empresta-se a conceituação de litígio coletivo 
como aquele no qual um grupo de pessoas, enquanto sociedade, é lesada 
sem que a parte adversária tenha o interesse direto de provocar o dano a 
essas ou todas essas pessoas, mas, por sua conduta ou omissão, acabou 
por lesar o todo. Há, nos litígios coletivos o local e o global, este quando 
há afetação na sociedade de modo geral, repercutindo minimamente sobre 
os direitos dos indivíduos que a compõem e ainda, os litígios coletivos 
irradiados em que as lesões atingem de modo diverso e variado diferentes 
subgrupos sem que haja entre eles qualquer perspectiva social comum ou 
vínculo de solidariedade (VITORELLI, 2018), neste último grupo, parece-
nos estar incluído o combate às drogas. 
 O litígio irradiado, para Edilson Vitorelli (2018), é sempre 
complexo, já que a falta de uniformidade da lesão gera dificuldades para 
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apreender o modo de como a sua reparação pode ser realizada, são ainda 
litígios policêntricos e não se enquadram adequadamente no sistema 
processual tradicional. Para Vitorelli (2018, p. 13), 
 

Litígios estruturais são litígios coletivos decorrentes do modo 
como uma estrutura burocrática, usualmente, de natureza 
pública, opera. O funcionamento da estrutura é que causa, 
permite ou perpetua a violação que dá origem ao litígios 
coletivo. Assim, se a violação for apenas removida, o problema 
poderá ser resolvido de modo aparente, sem resultados 
empiricamente significativos, ou momentaneamente, voltando 
a se repetir no futuro. 

  

 Dito isso, ao pensar na Pnad, vemos um complexo de órgãos 
voltados para o combate às drogas que, especialmente envolve o 
Ministério da Justiça, a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário 
e além de ter como base diferentes eixos, produz múltiplos efeitos na 
sociedade, especialmente quando há divisão desta em alguns subgrupos, 
sendo que os três principais foram abordados no tópico acima. 
 Trata-se, inegavelmente, de um litígio, sendo esse coletivo e 
complexo, classificando-se como irradiado, com impactos diversos em 
subgrupos sem vínculo de solidariedade. O caráter estrutural fica por 
conta da estrutura que envolve a Política Nacional sobre Drogas e o 
próprio Sisnad. 
 Oportunamente, cumpre ressaltar que não necessariamente um 
litígio estrutural é um processo judicial, posto que, pela definição de litígio 
supramencionada, basta que haja uma controvérsia, um desacordo entre 
partes distintas, ao passo em que ser estrutural fica por conta da 
complexidade gerada pelo mau funcionamento de instituições estatais 
complexas aliado à existência de grupos com necessidades e vontades 
distintas e por serem demandas de notável interesse público, nos termos 
desta constatação a qual se filiam (Cota e Nunes, 2017, p. 244) para quem, 
 

Atualmente, porém, está cada vez mais em voga a percepção de 
uma litigiosidade multipolar, principalmente em decorrência do 
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surgimento de conflitos de interesse público, cada vez mais 
comuns perante o Poder Judiciário. Diante disso, e com 
inspiração no direito estadunidense, iniciou-se no Brasil uma 
série de discussões acerca das medidas estruturais e da 
capacidade de essa nova tipologia processual lidar com conflitos 
de interesse público ou viabilizar o dimensionamento de 
conflitos de alta complexidade.  

  

 Logo, infere-se que o magistrado responsável pelo manejo de um 
processo estrutural deve observar parâmetros lógicos, aliando a lógica 
tradicional e a moderna, parâmetros argumentativos, aplicando 
justificativa interna/externa bem como um módulo decisório racional e 
claro, e, por fim, parâmetros descritivos dos impactos, consignando os 
enfoques sociais e econômicos que a decisão engendrará (ALBERTO; 
ALBERTO, 2014). 
 Considera-se que o processo estrutural busca solucionar o litígio 
estrutural por meio da reformulação de uma estrutura burocrática, ainda 
que esta não seja causadora, mas apenas responsável, em alguma medida, 
pela existência das violações que originam o litígio, tudo isso por meio da 
atuação da jurisdição, sendo, em casos específicos, uma alternativa aos 
processos individuais que tratam de problemas estruturais e servem ao 
critério do “quem chega primeiro”, como elucida Vitorelli (2018). 
 Portanto, os grupos de interesses supramencionados, estando em 
situações que exigem provimentos diferenciados do judiciário, observa-se 
que se subsomem ao conceito de litígio estrutural abordado pela 
professora argentina Mariela Puga (2004), compreendendo tal demanda 
judicial como um caso policêntrico, que se diferencia dos casos bipolares 
ao tempo em que, sobretudo, as partes não são necessariamente 
adversárias e que a construção da lide se funda no confronte de interesses 
individuais. Ainda, há um protagonismo do magistrado, segundo a 
professora, o qual deixa de atuar como árbitro e passa a ter um papel ativo 
na resolução dos conflitos, usando suas decisões para este fim,                     
daí porque as decisões em cascata serem uma marca registrada dos 
processos estruturais.  
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 Há, no combate às drogas, problemáticas que perpassam pela 
política criminal, outros pela política de saúde, outros decorrentes de 
relações internacionais e mais alguns cujo estudo fica por conta da 
sociologia e da criminologia. Judicialmente ou não, soluções criativas e 
baseadas nas novas tendências do direito coletivo devem ser estudadas. 
Acredita-se que a classificação da problemática como um litígio estrutural 
é um primeiro passo. 
 

CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho procurou estabelecer um diálogo entre o 
direito penal e a tutela coletiva de direitos, por vezes atribuída com 
exclusividade aos bens jurídicos não penais ao abordar a problemática em 
torno da Política Nacional sobre Drogas na atualidade, considerando 
aspectos profundos de sua construção política a aplicação social. 

A referida Pnad foi resultado de um processo histórico muito 
maior do que as conferências e reuniões que a antecederam, pois resulta 
de um contexto nacional e internacional de probicionismo, culminando 
com a ratificação de tratados e convenções internacionais que indicam a 
supervalorização da Lei e Ordem, culminando na irradiação da proposta 
americana de Guerra às Drogas para todas as nações do mundo. E, nesse 
modelo de organização, pautando-se no poder punitivo do Estado e nas 
criminalizações seletivas, obteve-se uma inversão prática que concentra 
amplo poder de discriminação nas mãos da polícia. 

Tal situação é amplamente agravada pela forma de concepção do 
processo penal brasileiro, mesmo após a Constituição Federal de 1988, em 
face da manutenção de ritos que uniformizam o diferente e obstam a 
aplicação de soluções melhor integradas e relacionadas com a tutela de 
cada bem jurídico específico. 

Ainda, quando se trata da questão das drogas, percebe-se que há a 
formação de um conflito policêntrico, envolvendo interesses distintos de 
vários setores, estejam ou não diretamente envolvidos com a causa, já que 
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não obstante os esforços para repressão de condutas como o tráfico de 
drogas, esbarra na saúde pública relacionada aos usuários e dependentes e 
o grande caos do sistema prisional. 

Nessa toada, tem-se a percepção de um litígio estrutural, que, na 
qualidade de litígio coletivo irradiado já exige um provimento diferenciado 
do Estado-juiz, além de ter direta ligação com sistemas ou órgãos 
governamentais que precisam ser reestruturados. 

Feitas as considerações sobre a multiplicidade de envolvidos na 
problemática das drogas, frente a função do Sisnad enquanto união dos 
mecanismos de controle, prevenção e repressão das drogas, tem-se que, 
na atualidade, há a configuração de um litígio estrutural. 

Dito isso, cumpre salientar que o judiciário já desempenha um 
papel deveras ativo na construção do referido sistema, pois, como 
exaustivamente demonstrado, uma das maiores limitações da Pnad é o 
elevado índice de encarceramento dos indivíduos, que tem ampla e direta 
relação com estruturas conservadoras e preconceituosas de poder, nas 
quais há, inconstitucionalmente, um privilégio concedido a poucos para 
definir a atuação punitiva do estado que acaba se refletindo em verdadeiro 
artifício para propagação de ideais contrapostos à igualdade, que resultam 
em encarceramento da população negra e pobre. 

E, ainda assim, a atuação do judiciário, quando consideramos a 
promoção de direitos fundamentais, já é deveras mitigada em razão do 
“filtro” prévio efetuado pela polícia, seguida do Ministério Público, bem 
como pela dificuldade de prestação jurisdicional quando há tão elevado 
número de processos distribuídos por todo país, o que se verifica 
especialmente em termos de Justiça Estadual, elevando a probabilidade de 
erros e gerando, mesmo nos profissionais, a sensação de que o Estado, 
mesmo tão aparelhado, perde a luta contra as drogas por falta de punição 
e repreensão. 

Logo, não há como conceber que a neutralização de tantos 
conflitos envolvendo os entorpecentes seja possível mediante simples 
decreto condenatório dos magistrados e, no máximo, abertura de novos 
presídios, pelo caráter estrutural da problemática. Vez que se verifica não 
só a ausência de soluções para grupos importantes, como e, 
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principalmente, a ineficiência que se tem com a decisão até mesmo quanto 
àqueles por ela abarcados. 

Destarte, ao se pensar em soluções para litígios estruturais, como 
o presente, tem-se a difícil missão de atender a todos os grupamentos de 
indivíduos envolvidos. E, no caso em tela, opina-se pela primazia de 
soluções legais em primeiro plano. Há de se considerar a edição de uma 
legislação capaz de expressar efetivamente os princípios e diretrizes no 
Sisnad, sendo o abandono do proibicionismo puro um dos primeiros e 
mais relevantes aspectos a serem questionados. Também, é mister 
observar como se dá a prevenção e qual a eficiência de tais mecanismos, 
sem dispensar o suporte de profissionais capacitados para tal finalidade.   

Ainda, urge a necessidade da fixação de parâmetros mais definidos 
para aplicação judicial, sobretudo aqueles necessários para distinguir 
usuários ou dependentes de traficantes, qual quantidade de droga pode ser 
considera elevada e atualização da parte ritualística para compatibilizar 
com o novo processo penal delineado na CF/88 e superficialmente 
aplicado por meio da Reforma Tópica do CPP de 2008. 

Feitas tais modificações, indica-se com igual urgência a 
regulamentação das investigações policiais dos crimes de drogas, pois, 
após a tese de flagrância permanente sustentada pela jurisprudência, abriu-
se margem para os mais diversos abusos de poder e autoridade sob o 
fundamento de flagrante delito, chamando-se atenção para a constante 
mitigação do direito fundamental de inviolabidade de domicílio. 

Contudo, sabendo que tais sugestões carecem de ações 
substancialmente políticas e que não há nenhuma indicação de avanço 
nesse sentido nos últimos anos, é imperioso pensar que o operador do 
direito, seja advogado/defensor, magistrado, promotor e mesmo delegado 
de polícia, tem o dever de observar as regras da hermenêutica 
constitucional sempre que aplicar os dispositivos legais criminalizadores 
que dispomos no nosso ordenamento jurídico. 

E, nesse contexto, pela definição de bens jurídicos penais coletivos 
e difusos, entende-se aplicável as regras de procedimento das demandas 
estruturais, visto que não é disciplinado em codificação específica que 
exclua a matéria em comento. Assim, mediante requerimento do 
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interessado, desde que também legitimado ativo para proposição da ação, 
reputa-se a possibilidade de o magistrado ofertar decisões em cascata, 
ouvir as partes envolvidas e oferecer, ainda que casuisticamente, uma 
solução global que envolva e atenda aos interesses de todos                            
os grupos envolvidos. 

Tal procedimento, portanto, seria cabível em termos 
reformacionais do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas e, para ser 
aplicado, deverá partir da premissa repetidamente estabelecida neste 
escrito de que a Pnad, da forma como está posta, é incapaz de atender aos 
objetivos que fixou, bem como tem gerado outros problemas, como a 
superlotação do sistema carcerário, devendo ser urgentemente 
reformulada, seja pela via legislativa, seja pelo procedimento estrutural no 
Poder Judiciário. E, sua alteração em 2019 não apresenta soluções a tais 
questões, voltando-se, do contrário, ao punitivismo, reforçando a Guerra 
às Drogas, dissolvendo o debate político e econômico no discurso de 
tutela da saúde pública. 
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