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RESUMO: O presente artigo científico se destina a abordar a tese jurídica importada da 
Colômbia, intitulada Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) à luz do ordenamento jurídico 
brasileiro, principalmente após o ajuizamento da ADPF nº 347 acerca das plúrimas violações 
aos direitos e garantias fundamentais constitucionais e direitos humanos no sistema 
penitenciário pátrio. A citada teoria é uma forma de controle de constitucionalidade não prevista 
expressamente e se consubstancia na deflagração de um conglomerado de violações a direitos 
e garantias fundamentais constitucionalmente previstos a fim de combatê-los. Isto seria feito 
por meio de uma sentença declaratória proferida pela Corte Constitucional que, inicialmente, 
estabeleceria diretrizes a serem seguidas pelos demais poderes. A Corte Colombiana em seus 
julgados enumerou os requisitos para que se reconhecesse o ECI, quais sejam: a vulnerabilidade 
massiva e generalizada de direitos fundamentais de um número considerável de indivíduos; a 
prolongada omissão pelo Estado dessa questão; uma solução que exija a colaboração de vários 
órgãos e de mudanças estruturais; uma potencialidade de abarrotamento de ações caso se 
buscasse uma tutela jurisdicional de forma individual por aqueles que sofrem tais violações. 
Trazendo à baila esta situação acerca da efetividade dos julgados, convém mencionar uma de 
suas mais importantes decisões, também relacionada ao quadro de superlotação das 
penitenciárias do país (como agora se sustenta no Brasil, porém não apenas no que diz respeito 
à superlotação). Na Sentencia de Tutela (T) – 153, de 1998, foi constatada uma violação 
massiva dos direitos dos apenados no que tange à dignidade da pessoa humana e um amplo 
conjunto de direitos fundamentais a este correlatos, o que a Corte chamou de “tragédia diária 
dos cárceres”. Assim, a Corte Constitucional da Colômbia determinou a criação de um plano 
que permitisse construir e reparar unidades carcerárias; determinou que Governo Nacional (o 
Executivo) providenciasse os recursos para tanto; exigiu que os estados custeassem presídios 
próprios; e requereu ao Presidente da República medidas necessárias para assegurar o respeito 
interno dos direitos dos presos. Entretanto, conforme dito, a execução dessas ordens não 
alcançou o grande sucesso que pretendia, ante a falta de monitoramento da própria Corte e da 
completa inaplicação daquilo ventilado na decisão final acerca do tema, em decorrência dessa 
postura adotada pelo Judiciário que, de certa maneira, sobrepuja a atuação e discricionariedade 
dos demais poderes. A partir desse ponto, foi verificado, neste projeto, que a efetividade das 
decisões somente seria alcançada quando abandonada esta visão de primazia do Judiciário, uma 
vez que esta nada mais é do que uma conduta ativista. O direito brasileiro, por sua vez, não 
comporta o Ativismo Judicial em virtude do princípio da separação dos poderes, razão pela qual 
o ECI como foi idealizado inicialmente na Colômbia não poderia ser recepcionado no Brasil. 
Afigura-se como viável, porém, quando utilizado de forma democrática, isto é, por meio de um 
diálogo efetivo e uma colaboração entre os poderes e ainda se valendo de um monitoramento 



da execução das ordens flexíveis proferidas pela Corte, afigurando-se como instrumento efetivo 
e afirmador de direitos. 
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