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ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 347/DF
REQUERENTE(S): Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
INTERESSADO(S): União, Estados e Distrito Federal
RELATOR:
Ministro Marco Aurélio

Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio,

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL
DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ADITAMENTO À
PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUIR NO PEDIDO DISPOSIÇÕES DA MEDIDA PROVISÓRIA 755/2016. REVOGAÇÃO
DAS NORMAS PELA MP 781/2017, CONVERTIDA NA LEI
13.500/2017, COM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE CONTEÚDO. PREJUÍZO DO PEDIDO DE ADITAMENTO. MÉRITO.
VIOLAÇÃO MASSIVA E GENERALIZADA DE DIREITOS
DE PRESOS. FALHA ESTRUTURAL DOS PODERES PÚBLICOS DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL.
OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESRESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS.
DIREITO FUNDAMENTAL DE APLICABILIDADE IMEDIATA. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DA RESERVA DO
POSSÍVEL. OBRIGATORIEDADE DE O ESTADO GARANTIR
O MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS, EM CASO DE OMISSÃO SISTEMÁTICA DOS ENTES POLÍTICOS ESTATAIS. DETERMINAÇÃO AO EXECUTIVO DA UNIÃO, DOS ESTADOS E
DO DISTRITO FEDERAL DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE
AÇÃO NACIONAL, ESTADUAIS E DISTRITAL PARA SUPERAÇÃO DO QUADRO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Prejudica o conhecimento do aditamento promovido para incluir
no objeto da ADPF a Medida Provisória 755/2016, o fato de esta
ter sido revogada pela MP 781/2017, que, por sua vez, foi convertida com alterações substanciais na Lei 13.500/2017.

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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2. Possui aplicabilidade imediata o direito fundamental ao respeito
a integridade física e moral dos presos (art. 5º, XLIX e § 1º).
3. Não é cabível a aplicação da cláusula da reserva do possível
que resulte em negativa de vigência de núcleo essencial de direito
fundamental. O Estado deve garantir a proteção do mínimo existencial do direito fundamental de respeito a integridade física e
moral dos presos. Existência de núcleo essencial intangível a ser
assegurado, independentemente de condições adversas, limites financeiros ou colisão com outros direitos fundamentais.
4. O Poder Judiciário tem legitimidade para determinar a implementação de políticas públicas e de planos de ação nacional, estaduais e distrital, voltados a garantir a intangibilidade do mínimo
existencial, da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental ao respeito a integridade física e moral dos presos, por
meio de investimentos, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos prisionais, em caso de omissão dos entes estatais.
Precedentes numerosos.
– Parecer pela procedência parcial do pedido.

I
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de
medida cautelar, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), com o fim de obter o
reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, de
modo a que o Supremo Tribunal Federal determine providências tendentes a sanar lesões a preceitos fundamentais decorrentes de condutas comissivas e omissivas no trato da questão prisional por parte dos poderes públicos da União, Estados e Distrito Federal.
Indica como violados os seguintes preceitos da Constituição da República: dignidade da pessoa humana (art. 1º-III); proibição de tortura e de tratamento desumano ou degradante (art. 5º-III); vedação de sanções cruéis (art. 5º-XLVII-e); exigência de cumprimento de
pena em estabelecimentos distintos, de acordo com natureza do crime, idade e sexo do apenado
(art. 5º-XLVIII); direito à integridade física e moral de presos (art. 5º-XLIX); presunção de inocência (art. 5º-LVII); e direitos sociais à saúde, educação, trabalho e segurança (art. 6º).
Reporta-se a inúmeros relatórios, contendo dados coletados e divulgados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema Carcerário, de julho de 2008; pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); pelo
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Ministério da Justiça e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que caracterizam o quadro de grave violação, sistemática e generalizada, de direitos fundamentais de significativo número de presos, os quais
compõem grupo socialmente estigmatizado e sem representação política. Insurge-se contra o
estado de calamidade das prisões brasileiras, com alta taxa de encarceramento provisório,
“celas superlotadas, imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, comida intragável, temperaturas extremas, falta de água potável e de produtos de higiene básicos, homicídios, espancamentos, tortura e violência sexual contra os presos”.
Aponta como problemas estruturais que contribuem para a falência do sistema
prisional: (i) a superlotação, ocasionada pela falta de investimentos na criação de vagas 1,
pela decretação excessiva e desproporcional de prisões processuais, em prejuízo da adoção de
medidas cautelares alternativas2, pela demora na tramitação de ações com réus presos; e por
equívocos em políticas criminais; (ii) a omissão em garantir o acesso à justiça, representada
pela falta de serviços de assistência jurídica, de defensores públicos 3, de varas e de juízes de
execução penal na maioria das unidades prisionais, fatores que acabam por prejudicar a progressão de regime e a concessão de liberdade provisória a presos; (iii) a precariedade da infraestrutura das unidades prisionais, com inúmeras unidades carentes de água para banho e
para consumo pessoal; de alimentação adequada, uniformes e produtos de higiene pessoal e
roupas de cama e banho; de bibliotecas e salas de aula; de dependências para assistência à
saúde; de efetivação do direito ao trabalho dos presos; de espaços para atividades desportivas
e locais para banhos de sol; de separação entre presos provisórios e definitivos, primários e
reincidentes, em função da periculosidade ou da natureza do delito, e de presos pertencentes a
distintas facções criminosas4; (iv) a ocorrência de práticas de tortura e de uso ilegítimo de
sanções disciplinares arbitrárias, sem o devido processo legal; (v) a inexistência de estabelecimentos próprios e adequados para mulheres, com seções para gestantes e parturientes, com
creches e berçários para crianças; (vi) a inexistência de alas especiais para presos LGBT e
1
2
3
4

Reporta-se a diagnóstico divulgado pelo CNJ, de 2014, indicando déficit de 206.307 vagas em
estabelecimentos prisionais brasileiros (CNJ. Dados das inspeções nos estabelecimentos penais. Disponível
em: http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php).
Acosta pesquisa elaborada pelo Ministério da Justiça e IPEA, Aplicação de Penas e Medidas Alternativas,
2014, doc 10.
Apoia-se em relatório elaborado pela ANADEP e pelo IPEA, Mapa da Defensoria Pública no Brasil, 2013,
http://www.ipea.gov.br/sites/mapadefensoria/deficitdefensores.
Refere-se a dados levantados (i) em mutirões carcerários do CNJ, realizados no Espírito Santo, em 2010, e
na Paraíba, em 2011; (ii) em relatório do CNMP, A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional
Brasileiro, Brasília: CNMP, 2013; e (iii) pela CPI do Sistema Carcerário.
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minorias sexuais, alvos constantes de abusos e violações por outros detentos; e (vii) a subutilização e os reiterados contingenciamentos de verbas, bem como a burocratização do acesso
ao Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/1994, o
qual se destina à melhoria do sistema carcerário.
Argumenta que a escassez relativa de recursos estatais não constitui justificativa
legítima para denegar direitos básicos de presos, seja por estarem tais direitos enquadrados no
mínimo existencial, núcleo essencial da ideia de dignidade da pessoa humana; seja por estar o
Estado na posição de garante em relação aos presos, o que o obriga a assegurar que o encarceramento não se dê em condições degradantes e desumanas.
Postula, para a superação do cenário inconstitucional, que o Supremo Tribunal
Federal, em sede cautelar:
a) Determine a todos os juízes e tribunais que, em cada caso de decretação ou manutenção de prisão provisória, motivem expressamente as razões que impossibilitam a aplicação das medidas cautelares alternativas à privação de liberdade, previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
b) Reconheça a aplicabilidade imediata dos arts. 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, determinando a todos os
juízes e tribunais que passem a realizar audiências de custódia, no prazo máximo de 90
dias, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em
até 24 horas contadas do momento da prisão.
c) Determine aos juízes e tribunais brasileiros que passem a considerar fundamentadamente o dramático quadro fático do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante o processo de execução
penal.
d) Reconheça que como a pena é sistematicamente cumprida em condições muito mais
severas do que as admitidas pela ordem jurídica, a preservação, na medida do possível,
da proporcionalidade e humanidade da sanção impõe que os juízes brasileiros apliquem,
sempre que for viável, penas alternativas à prisão.
e) Afirme que o juízo da execução penal tem o poder-dever de abrandar os requisitos
temporais para a fruição de benefícios e direitos do preso, como a progressão de regime,
o livramento condicional e a suspensão condicional da pena, quando se evidenciar que as
condições de efetivo cumprimento da pena são significativamente mais severas do que as
previstas na ordem jurídica e impostas pela sentença condenatória, visando assim a preservar, na medida do possível, a proporcionalidade e humanidade da sanção.
f) Reconheça que o juízo da execução penal tem o poder-dever de abater tempo de prisão
da pena a ser cumprida, quando se evidenciar que as condições de efetivo cumprimento
da pena foram significativamente mais severas do que as previstas na ordem jurídica e
impostas pela sentença condenatória, de forma a preservar, na medida do possível, a proporcionalidade e humanidade da sanção.
g) Determine ao Conselho Nacional de Justiça que coordene um ou mais mutirões carcerários, de modo a viabilizar a pronta revisão de todos os processos de execução penal em
ADPF 347/DF
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curso no país que envolvam a aplicação de pena privativa de liberdade, visando a
adequá-los às medidas “e” e “f” acima.
h) Imponha o imediato descontingenciamento das verbas existentes no Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, e vede à União Federal a realização de novos contingenciamentos, até que se reconheça a superação do estado de coisas inconstitucional do
sistema prisional brasileiro.

Em caráter definitivo, requer a confirmação das medidas cautelares, com o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, a fim de
que a Corte determine (i) ao Governo Federal, que elabore, em até 3 meses, um plano nacional para superação do ECI, no prazo de 3 anos; e (ii) aos governos de cada Estado e do Distrito Federal, após a deliberação sobre o plano nacional, que formulem e apresentem ao STF
planos estaduais e distritais, com metas e propostas específicas para a superação do ECI.
Requer, por fim, que a Corte homologue os referidos planos – após terem sido submetidos a
análise do CNJ, da PGR, da DPU, do CFOAB, do CNMP, e de outros órgãos – e monitore a
sua implementação.
Em 9 de setembro de 2015, o STF concluiu o julgamento do pedido cautelar,
ocasião em que o deferiu em relação às alíneas “b” e “h”, para determinar (i) aos juízes e tribunais que, com base nos artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem audiências de custódia, viabilizando a
apresentação do preso à autoridade judiciária, em 24 horas contadas da prisão; e (ii) à União
que libere os recursos do FUNPEN, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos. Em
relação aos pedidos das alíneas “a”, “c”, “d”, “e” e “f”, indeferiu a medida cautelar. Julgou
prejudicado o pedido da alínea “g” e concedeu cautelar de ofício para requisitar à União e aos
Estados, especificamente ao Estado de São Paulo, informações sobre a situação prisional. O
acórdão recebeu a seguinte ementa (DJe 31, 19/2/2016, inteiro teor na peça 238):
CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO
– ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil.
SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA –
CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e
persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa,
administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado
como “estado de coisas inconstitucional”.
ADPF 347/DF
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FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO.
Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das
verbas do Fundo Penitenciário Nacional.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados
juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias,
audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina informou realizar audiências de apresentação na unidade de apuração de crimes praticados por organizações criminosas na Região
Metropolitana de Florianópolis, nos termos de acordo de cooperação firmado com o CNJ, em
24 de agosto de 2015 (peça 179).
O Governador do Estado de Minas Gerais sustentou a improcedência dos pedidos
em relação à unidade federada, por inexistir omissão estatal no cumprimento de obrigações
relativas a garantia e promoção de direitos de presos. Destacou haver ampliação excepcional
do número de vagas e transferência da administração de unidades prisionais para a Secretaria
de Defesa Social. Informou que o Judiciário mineiro implementou as audiências de custódia,
a realização rotineira de mutirões carcerários e a busca por soluções cautelares alternativas à
prisão, como o monitoramento eletrônico (peça 181).
O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará informou que o projeto de audiências
de custódia foi implementado na capital do Estado, em agosto de 2015 (peça 182).
O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul informou inexistir omissão prolongada no cumprimento de obrigações para garantia e promoção de direitos de presos no sistema prisional estadual. Ressaltou o rápido crescimento da população carcerária e a ausência
de recursos orçamentários estaduais como empecilhos à melhoria das unidades prisionais.
Defendeu a procedência do pedido no que toca à liberação e à proibição de contingenciamento de recursos do FUNPEN (peça 184).
O Estado de Tocantins, por sua Procuradoria-Geral, afirmou haver esforços da
Secretaria de Defesa e Proteção Social no enfrentamento da problemática do sistema penitenciário estadual, composto por 43 unidades, com capacidade para 2.028 detentos, operando
com superlotação de 3.047 presos. Informou haver o Estado implementado procedimento licitatório para construção de nova unidade prisional, além de concurso público para cobrir
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déficit de servidores. Informou, ainda, que as audiências de custódia e os meios alternativos à
prisão cautelar foram implementados pelo Tribunal de Justiça (peça 188).
O Estado do Pará acostou informações sobre a situação carcerária e afirmou inexistir omissão estatal no trato da questão, sobretudo no que toca à redução do número de presos provisórios e à realização de audiências de custódia (peça 191).
O Tribunal de Justiça de Tocantins informou haver realização de audiências de
custódia naquela unidade federativa (peça 194).
O Estado do Piauí afirmou envidar esforços para garantir tratamento adequado a
presos. Informou possuir 15 unidades prisionais abrigando 3.783 presos, o que equivale a
uma superlotação de 1.553 presos (peça 196).
O Governador do Distrito Federal apresentou dados sobre a situação do sistema
prisional e informou que as unidades que o compõem contam com 14.613 presos, havendo
excedente de 7.202 pessoas – dada a existência de 7.411 vagas – das quais 3.794 são presos
provisórios. Informou, ainda, estar adotando medidas para incrementar o número de vagas e
melhorar as condições das unidades prisionais (peça 200).
O Estado do Paraná informou estar em curso a implantação das audiências de
custódia e de sistema de monitoramento eletrônico, além de projetos de construção de novas
unidades penitenciárias (peça 205).
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná encaminhou dados relativos à ocupação de unidades prisionais paranaenses (peça 209).
O Estado de Sergipe informou que a população carcerária estadual concentra
4.361 detentos para 2.520 vagas, o que representa um déficit de 1.841 vagas. Informou,
ainda, haver disponibilidade para obras em presídios de R$ 18.320.613,16, sendo que a perspectiva de gastos para zerar o déficit de vagas seria de R$ 50.000.000,00 (peças 212-213).
A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo apresentou
relatório circunstanciado acerca da situação do sistema penitenciário, do crescimento da população carcerária e de seu perfil (peça 214).
O Estado do Ceará apresentou relatório do sistema prisional cearense e requereu a
negativa de seguimento da ADPF (peças 216-217).
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Postulou admissão no processo, como amicus curiae, o Instituto Pro Bono, oportunidade em que ofereceu “critérios para tratamento de mulheres encarceradas gestantes,
parturientes e acompanhadas de suas crianças no cárcere a serem observados no Plano Nacional para superação do estado de coisas inconstitucional” (peça 220).
O Estado de Alagoas apresentou informações elaboradas pela Chefia Especial de
Gestão Penitenciária, acerca da situação das unidades prisionais estaduais (peças 228-229).
O Estado de Tocantins informou haver 43 unidades prisionais estaduais, com capacidade total de 2.028 vagas, operando com 3.007 detentos (peças 231-232).
O Estado de Santa Catarina trouxe relatório circunstanciado de obras de reformas
em unidades prisionais, total de vagas, detentos, entre outras informações (peças 234-235).
A Fundação de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário – FAESPO (peça 236)
e a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (peça 243) postularam admissão
como amici curiae.
A Procuradoria-Geral da República requereu vista dos autos a fim de, eventualmente,
propor medidas destinadas à concretização do julgamento da medida cautelar (peça 245).
A Câmara Técnica do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do
Distrito Federal, manifestando-se em nome dos Estados de Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul,
Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe, acostou petição em que informa que, passados 8
meses da publicação do acórdão de julgamento da medida cautelar, a União ainda não providenciou a liberação de recursos do FUNPEN, nem suspendeu os contingenciamentos (peça 246).
O Ministro Relator solicitou informações da União a respeito das alegações (peça
249) e deferiu os pedidos de ingresso na ADPF (peça 250).
A Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP) requereu ingresso,
na qualidade de amicus curiae, oportunidade em que apresentou razões pela procedência do
pedido. Informou que, após consulta às Defensorias Públicas de vários Estados da federação,
a grande maioria não observa o prazo de 24 horas para audiências de custódia aos finais de
semana e apenas as realiza nas respectivas capitais, com exceção apenas do Estado de Rondônia, que as realiza em todo o território estadual. Postulou seja oficiado o CNJ para acompanhar a implantação das audiências de custódia em todo o país, fornecendo dados acerca do
cumprimento do acórdão (peça 251).
ADPF 347/DF
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Na peça 268, foi admitido o ingresso da ANADEP.
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro postulou admissão no feito
(peça 269).
O Governador do Estado do Amazonas acostou informações elaboradas pela Secretaria de Administração Penitenciária estadual, segundo as quais o sistema prisional amazonense “conta com um contingente de 3.437 vagas para um efetivo de 9.020 internos, o que
representa um excedente de 5.583, sendo esta uma estatística alarmante que deve ser levada
em consideração e que fere frontalmente os direitos dos que já se encontram recolhidos nestes estabelecimentos penais” (peças 287-288).
Em atendimento à determinação do Ministro-Relator (despacho na peça 250), a
Advocacia-Geral da União afirmou que “todas as ações orçamentárias e financeiras relativas ao cumprimento da ADPF 347, que se encontram na esfera de competência [da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças do Ministério da Justiça e Cidadania], foram
executadas” (peça 290).
O requerente apresentou aditamento à inicial, para incluir no pedido disposições
da Medida Provisória 755, de 19 de dezembro de 2016, que (i) possibilitam o emprego de recursos do FUNPEN em finalidades ligadas à segurança pública, sem vinculação com o sistema penitenciário (art. 1º); (ii) reduzem as fontes de receita do FUNPEN (art. 2º); e
(iii) permitem a transferência de 30% do superávit financeiro das fontes de recursos do fundo
para outras finalidades (art. 3º). A seu ver, as normas retiram recursos essenciais do FUNPEN
e aprofundam o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário. Padecem, por essa
razão, dos mesmos vícios apontados na inicial. Subsidiariamente, requer o recebimento do
pedido de aditamento como ação direta de inconstitucionalidade (peça 293).
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo requereu ingresso como amicus curiae (peça 299).
O Relator acolheu o pedido de aditamento (peça 301).
A Defensoria Pública da União postulou ingresso como amicus curiae (peça 302).
O Relator admitiu no processo as Defensorias Públicas dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo (peça 312).
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A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo indeferimento da cautelar requerida no pedido de aditamento e pela prejudicialidade da ADPF, quanto aos pedidos relacionados à União, tendo em vista a superveniência do Plano Nacional de Segurança Pública. No
mérito, manifestou-se pela improcedência (peça 314).
O Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) requereu ingresso como amicus curiae e ofereceu razões pela procedência do pedido (peça 321).
O Relator deferiu os pedidos de ingresso do IDDD e da DPU (despachos nas peças 339-340).
O Estado da Bahia acostou petição informando a recusa, por parte do FUNPEN,
em liberar recursos para projetos em curso naquela unidade federativa. Requereu a intimação
da União para liberação das verbas do fundo (peça 341).
Instada a se manifestar (despacho na peça 344), a União informou que “o Estado
da Bahia, diversamente de outros entes da Federação, não recebeu os recursos mencionados
no exercício financeiro de 2016 por não haver, à época, instituído e regulamentado o respectivo fundo penitenciário”. Informou, ademais, que o fundo estadual foi instituído pela Lei
baiana 13.714, de 22 de fevereiro de 2017, a qual foi regulamentada pelo Decreto 17.567, de
17 de abril de 2017. Somente a partir de então estaria o Estado habilitado a receber recursos
do FUNPEN (peça 345).
Postulou ingresso no feito a Defensoria Pública do Estado do Paraná, oportunidade em que ofereceu razões pela procedência do pedido (peça 348).
O Tribunal de Justiça de São Paulo asseverou adotar providências junto ao Executivo paulista com vistas ao equacionamento dos problemas do sistema penitenciário estadual. Informou que a implementação das audiências de custódia nas 56 circunscrições
judiciárias do Estado foi dividida em 12 fases, sendo a última prevista para se iniciar em outubro de 2017 (peça 350).
O Relator deferiu o pedido formulado pelo Estado da Bahia na peça 341, e determinou à União a imediata liberação dos recursos do FUNPEN àquela unidade federativa (decisão constante na peça 359).
Requereu ingresso na ADPF, como amicus curiae, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM (peça 364).
ADPF 347/DF
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O Estado do Ceará acostou petição em que informou cumprir as condicionantes
do art. 3º-A da MP 781/2017, relativas ao repasse do FUNPEN. Requereu a intimação da
União, a fim de liberar os recursos do fundo (peça 367).
Instada a se manifestar (peça 371), a União informou que, assim como o Estado
da Bahia, também o Estado do Ceará deixara de atender aos requisitos mínimos para recebimento de recursos do FUNPEN no exercício de 2016, dado que apenas com a edição da Lei
cearense 16.200, de 23 de fevereiro de 2017, foi instituído o respectivo fundo penitenciário
(peças 372-374).
O Relator deferiu o pedido formulado pelo Estado do Ceará e determinou à União
a imediata liberação dos recursos do FUNPEN àquela unidade federativa (decisão constante
na peça 377).
Foram deferidos os pedidos de admissão formulados pela DP/PR (peça 379) e
pelo IBCCRIM (peça 380).
O Estado do Ceará requereu, em caráter de urgência, determinação judicial de liberação dos recursos do FUNPEN (peça 383).
Instada, novamente, a se manifestar (peça 387), a União informou que os documentos necessários à liberação dos valores do FUNPEN ao Estado do Ceará foram encaminhados em 5 de outubro de 2017, encontrando-se em processo de análise (peça 388).
O Relator determinou à União a liberação imediata dos valores ao Estado do Ceará, independentemente de exame sobre a documentação pertinente, por considerar que o
preenchimento dos requisitos legais fora assentado na decisão anterior (peça 392).
A Conectas Direitos Humanos apresentou requerimento de admissão no processo
como amicus curiae (peça 393), sendo admitida pelo Relator (despacho na peça 399).
Em 21 de fevereiro de 2018, o partido autor noticiou a ocorrência de uma série de
rebeliões e massacres em unidades penitenciárias, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, e requereu urgência no julgamento definitivo da ADPF (peça 402).
Em 28 de setembro de 2018, o Relator determinou a intimação da ProcuradoriaGeral da República para manifestação sobre o mérito da arguição (peça 413).
Em 31 de outubro de 2018, determinou abertura de prazo comum para manifestação da AGU e da PGR (peça 416).
ADPF 347/DF
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A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela prejudicialidade parcial da arguição e, no mérito, pela improcedência dos pedidos, reiterando os fundamentos contidos em sua
manifestação de 24 de fevereiro de 2017 (peça 421).
É o relatório.
II
Em 9 de janeiro de 2017, o arguente apresentou aditamento à petição inicial (peça
293), para incluir no pedido disposições da Medida Provisória 755, de 19 de dezembro de
2016, de seguinte teor:
Art. 1º A Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º […]
XVII - políticas de redução da criminalidade; e
XVIII - financiamento e apoio a políticas e atividades preventivas, inclusive de inteligência policial, vocacionadas à redução da criminalidade e da população carcerária.
[…]
Art. 2º A Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes al terações:
“Art. 2º O total dos recursos arrecadados com a realização do concurso de que trata o
art. 1º terá exclusivamente a seguinte destinação:
[…]
V - 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para o Fundo Penitenciário Nacional
- FUNPEN, instituído pela Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994;
[…]
IX - 0,9 (nove décimos por cento) para o Fundo Nacional de Segurança Pública FNSP, instituído pela Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001.”
Art. 3º O superávit financeiro das fontes de recursos concernentes ao Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, decorrentes de vinculação legal existentes no Tesouro Nacional
em 31 de dezembro de 2016, poderá ser destinado, até o limite de trinta por cento de seu
total, ao Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP.

Alegou o partido autor que as normas aprofundaram o estado de coisas inconstitucional, porquanto (i) possibilitaram emprego de recursos do FUNPEN em finalidades diversas do sistema penitenciário (art. 1º); (ii) reduziram as fontes de receita do fundo (art. 2º); e
(iii) permitiram a transferência de 30% do superávit financeiro das fontes de recursos do
FUNPEN para outras finalidades (art. 3º).
ADPF 347/DF
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Ocorre que a MP 755/2016 foi revogada pela MP 781, de 23 de maio de 2017.
Esta, posteriormente, foi convertida, com veto parcial, na Lei 13.500, de 26 de outubro de
2017, que dispôs, entre outros assuntos, sobre a transferência de recursos financeiros para o
FUNPEN. A MP 781/2017 recebeu 21 emendas parlamentares e 1 emenda de redação, deixando de reproduzir as disposições contidas nos arts. 2º e 3º da MP 755/2016. Tal circunstância denota a alteração substancial de seu texto original e torna prejudicada a análise da
questão relativa à possibilidade de reprodução de conteúdo de medida provisória revogada na
medida provisória revogadora. De mais a mais, a MP 781/2017 já é objeto de questionamento
no STF, por meio das ADIs 5.712/DF e 5.718/DF, ambas sob a relatoria do Ministro Gilmar
Mendes.
Tendo havido a revogação da MP 755/2016 e alteração substancial da disciplina
nela contida, impõe-se reconhecer o prejuízo do pedido de aditamento à petição inicial.
III
A presente ADPF tem por objeto o estado de coisas inconstitucional do sistema
penitenciário do país, decorrente de inúmeras ações e omissões lesivas a preceitos fundamentais por parte dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal. Pretende-se obter do Supremo Tribunal Federal determinação de providências
estruturais para o afastamento do quadro de violação massiva de direitos básicos de presos.
O caos do sistema prisional brasileiro é fonte permanente de graves violações de
direitos fundamentais, fere obrigações internacionais do país e constitui uma das mais críticas
deficiências do sistema de segurança pública, com perversos efeitos criminógenos. A despeito das normas constitucionais e da Lei de Execução Penal, é sabido que o sistema prisional
brasileiro encontra-se em evidente situação de falência, a ponto de ter sido instaurada Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a realidade carcerária no Brasil5, conforme retrata a peça inicial. A maioria dos estabelecimentos penitenciários existentes não atendem às
condições mínimas de habitabilidade, salubridade, higiene, segurança e dignidade.
A situação é tão desumana e degradante que alguns autores chegam a comparar as
prisões brasileiras a verdadeiros campos de concentração:
5

Cf.: <https://www.camara.leg.br/sileg/Prop_listaComissao.asp?codComissao=537485>, acesso em 15 mar.
2019.
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A conclusão é que, apesar das previsões legais e constitucionais, o sistema carcerário nacional é, seguramente, um campo de torturas físicas e psicológicas. Do ponto de vista
psicológico, basta referir as celas superlotadas; a falta de espaço físico; a inexistência de
água, luz, material higiênico, banho de sol; a existência de lixo, esgotos, ratos, baratas e
porcos misturados com os encarcerados; presos doentes, sem atendimento médico,
amontoados em celas imundas, e outras situações descritas nas diligências, fotografadas
e filmadas pela CPI.
Em todos os estabelecimentos penais diligenciados, representantes da CPI ouviram dos
presos e parentes denúncias de torturas e maus tratos. Em algumas unidades prisionais
diligenciadas, a CPI constatou marcas de torturas nos presos. Os presos são intimidados
permanentemente. Boa parte das unidades é comandada por ex-delegados da Polícia Federal, militares da ativa ou reformados, ou ainda por Policiais Militares, levando à militarização do ambiente carcerário. De fato, a maioria dos estabelecimentos penais no Brasil
pode ser caracterizada como verdadeiros campos de concentração. 6

A situação caótica do sistema levou a ocorrências trágicas e emblemáticas, como
a do Massacre do Carandiru, do Presídio de Urso Branco, que resultou inclusive na intervenção da Corte Interamericana de Justiça, e a do Presídio de Pedrinhas. Não por outro motivo, a
Corte de Apelação de Bolonha, Itália, negou pedido do governo brasileiro de extradição do
ex-diretor do Banco do Brasil Henrique Pizzolato, condenado pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos da ação penal (AP) 470. O fundamento para a negativa consistiu no reconhecimento de que o sistema carcerário brasileiro não oferece condições seguras para o cumprimento da pena.7
Devidamente exposto na inicial, o cenário de violação generalizada e sistemática
de direitos fundamentais de presos e “falha estatal estrutural” por parte dos poderes da União,
dos Estados e do Distrito Federal ficou bem retratado no voto do Relator, Ministro Marco
Aurélio, por ocasião do julgamento da medida cautelar (inteiro teor do acórdão, pp. 22 e
seguintes):
Dados da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados (2007-2009), do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ e da Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade
de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Clínica UERJ Direitos, cuja
representação ao autor deu origem a este processo, confirmam o cenário descrito pelo requerente.
Segundo as investigações realizadas, a população carcerária, maioria de pobres e negros,
alcançava, em maio de 2014, 711.463 presos, incluídos 147.397 em regime domiciliar,
para 357.219 vagas disponíveis. Sem levar em conta o número de presos em domicílio, o
déficit é de 206.307, subindo para 354.244, se computado. A deficiência de vagas pode6
7

Cf. POZZEBON, Fabrício Dreyer de Ávila; AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de, “Comentário ao art. 5º,
XLIX”, in. CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (co ords.), Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 417.
Disponível
em:
<http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/10/negativa-de-extradicao-de-pizzolato-ederrota-para-justica-do-brasil-diz-pgr.html> Acesso em: 15 mar. 2019.
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ria ser muito pior se não fossem os 373.991 mandados de prisão sem cumprimento. Considerando o número total, até mesmo com as prisões domiciliares, o Brasil possui a ter ceira maior população carcerária do mundo, depois dos Estados Unidos e da China.
Tendo presentes apenas os presos em presídios e delegacias, o Brasil fica em quarto lugar, após a Rússia.
A maior parte desses detentos está sujeita às seguintes condições: superlotação dos presídios, torturas, homicídios, violência sexual, celas imundas e insalubres, proliferação de
doenças infectocontagiosas, comida imprestável, falta de água potável, de produtos higiênicos básicos, de acesso à assistência judiciária, à educação, à saúde e ao trabalho, bem
como amplo domínio dos cárceres por organizações criminosas, insuficiência do controle
quanto ao cumprimento das penas, discriminação social, racial, de gênero e de orientação
sexual.
Com o déficit prisional ultrapassando a casa das 206 mil vagas, salta aos olhos o problema da superlotação, que pode ser a origem de todos os males. No Relatório Final da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, formalizado em 2009,
concluiu-se que “a superlotação é talvez a mãe de todos os demais problemas do sistema
carcerário. Celas superlotadas ocasionam insalubridade, doenças, motins, rebeliões, mortes, degradação da pessoa humana. A CPI encontrou homens amontoados como lixo humano em celas cheias, se revezando para dormir, ou dormindo em cima do vaso
sanitário”.
Consta, na representação da Clínica UERJ Direitos, que, nos presídios e delegacias, por
todo o país, as celas são abarrotadas de presos, que convivem espremidos, dormem sem
camas ou colchões, em redes suspensas no teto, “dentro” das paredes, em pé, em banheiros, corredores, pátios, barracos ou contêineres. Muitas vezes, precisam se revezar para
dormir.
Os presídios e delegacias não oferecem, além de espaço, condições salubres mínimas.
Segundo relatórios do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, os presídios não possuem
instalações adequadas à existência humana. Estruturas hidráulicas, sanitárias e elétricas
precárias e celas imundas, sem iluminação e ventilação representam perigo constante e
risco à saúde, ante a exposição a agentes causadores de infecções diversas. As áreas de
banho e sol dividem o espaço com esgotos abertos, nos quais escorrem urina e fezes. Os
presos não têm acesso a água, para banho e hidratação, ou a alimentação de mínima qualidade, que, muitas vezes, chega a eles azeda ou estragada. Em alguns casos, comem com
as mãos ou em sacos plásticos. Também não recebem material de higiene básica, como
papel higiênico, escova de dentes ou, para as mulheres, absorvente íntimo. A Clínica
UERJ Direitos informa que, em cadeia pública feminina em São Paulo, as detentas utili zam miolos de pão para a contenção do fluxo menstrual.
Além da falta de acesso a trabalho, educação ou qualquer outra forma de ocupação do
tempo, os presos convivem com as barbáries promovidas entre si. São constantes os massacres, homicídios, violências sexuais, decapitação, estripação e esquartejamento. Sofrem com a tortura policial, espancamentos, estrangulamentos, choques elétricos, tiros
com bala de borracha.
Quanto aos grupos vulneráveis, há relatos de travestis sendo forçados à prostituição. Esses casos revelam a ausência de critério de divisão de presos por celas, o que alcança
também os relativos a idade, gravidade do delito e natureza temporária ou definitiva da
penalidade.
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O sistema como um todo surge com número insuficiente de agentes penitenciários, que
ainda são mal remunerados, não recebem treinamento adequado, nem contam com equipamentos necessários ao desempenho das próprias atribuições.
O quadro não é exclusivo desse ou daquele presídio. A situação mostra-se similar em todas as unidades da Federação, devendo ser reconhecida a inequívoca falência do sistema
prisional brasileiro.
[…]
Diante de tais relatos, a conclusão deve ser única: no sistema prisional brasileiro, ocorre
violação generalizada de direitos fundamentais dos presos no tocante à dignidade, higidez física e integridade psíquica. A superlotação carcerária e a precariedade das instala ções das delegacias e presídios, mais do que inobservância, pelo Estado, da ordem
jurídica correspondente, configuram tratamento degradante, ultrajante e indigno a pessoas que se encontram sob custódia. As penas privativas de liberdade aplicadas em nossos presídios convertem-se em penas cruéis e desumanas. Os presos tornam-se “lixo
digno do pior tratamento possível”, sendo-lhes negado todo e qualquer direito à existência minimamente segura e salubre. […]
Nesse contexto, diversos dispositivos, contendo normas nucleares do programa objetivo
de direitos fundamentais da Constituição Federal, são ofendidos: o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III); a proibição de tortura e tratamento desumano ou degradante de seres humanos (artigo 5º, inciso III); a vedação da aplicação de
penas cruéis (artigo 5º, inciso XLVII, alínea “e”); o dever estatal de viabilizar o cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a
idade e sexo do apenado (artigo 5º, inciso XLVIII); a segurança dos presos à integridade
física e moral (artigo 5º, inciso XLIX); e os direitos à saúde, educação, alimentação, trabalho, previdência e assistência social (artigo 6º) e à assistência judiciária (artigo 5º, inciso LXXIV).
Outras normas são afrontadas, igualmente reconhecedoras dos direitos dos presos: o
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros
Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e a Convenção Americana de Direitos Humanos.
Também a legislação interna é transgredida: a Lei nº 7.210, de 1984, a chamada “Lei de
Execução Penal”, na qual são assegurados diversos desses direitos, inclusive o alusivo a
cela individual salubre e com área mínima de seis metros quadrados, e a Lei Complementar nº 79/94, por meio da qual foi criado o Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN,
cujos recursos estão sendo contingenciados pela União, impedindo a formulação de novas políticas públicas ou a melhoria das existentes e contribuindo para o agravamento do
quadro.

A situação generalizada de superlotação e de acentuado déficit de vagas no
sistema prisional restou, ainda, comprovada pelas informações trazidas aos autos pelas
unidades federadas. O estado dramático do sistema pode ser confirmado por inúmeros
episódios recentes de violência e mortes em presídios, noticiados por diversos meios de
comunicação.8 De acordo com o Levantamento nacional de informações penitenciárias:
8

Cf. a respeito: https://oglobo.globo.com/brasil/mortes-em-tentativa-de-fuga-de-presos-sao-episodio-maisgrave-da-onda-de-violencia-no-para-22578337 , https://exame.abril.com.br/brasil/violencia-e-superlotacaoem-presidio-de-go/,https://g1.globo.com/politica/noticia/brasil-teve-mais-de-370-mortes-violentas-nos-
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INFOPEN, feito pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, a
população prisional brasileira atingiu, em junho de 2016, o montante total de 726.712 presos,
para apenas 368.049 vagas, o que representa um déficit de 358.663 vagas, com ocorrência de
superlotação em todos os entes subnacionais.9
Nesse contexto, é imperiosa a atuação da jurisdição constitucional para o afastamento do quadro de graves inconstitucionalidades, a fim de que sejam respeitados e garantidos os direitos fundamentais dos presos.
INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL
O artigo 1º da Constituição Federal estabelece que a República Federativa do
Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e possui como um de seus fundamentos
a dignidade da pessoa humana.10 Isso significa que o poder constituinte originário escolheu a
dignidade humana como a finalidade e a própria razão de existir do Estado Brasileiro. Tratase de “princípio (e valor) fundamental, que, como tal, deve servir de norte ao intérprete, ao
qual incumbe a missão de assegurar-lhe a necessária força normativa”.11
Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana possui dupla dimensão negativa e
positiva, que impõe, ao mesmo tempo, limitações e tarefas ao Estado e à sociedade, conforme
explica INGO SARLET:
Como limite, a dignidade implica não apenas que a pessoa não pode ser reduzida à condição de mero objeto da ação própria e de terceiros, como também o fato de que a digni dade gera direitos fundamentais (negativos) contra atos que a violem ou a exponham a
graves ameaças, sejam tais atos oriundos do Estado, sejam provenientes de atores privados. Como tarefa, a dignidade implica deveres vinculativos de tutela por parte dos órgãos
estatais, com o objetivo de proteger a dignidade de todos, assegurando-lhe, também por
meio de medidas positivas (prestações), o devido respeito e promoção, assim como decorrem deveres fundamentais (inclusive de tutela) por parte de outras pessoas. 12

9
10
11
12

presidios-em-2016.ghtml,
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/01/15/internabrasil,653290/rebelioes-mortes-e-fugas-em-presidios-marcam-o-inicio-de-2018.shtml,
acesso
em:
18/3/2019.
Brasil, Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário Nacional, Levantamento nacional de informações
penitenciárias: INFOPEN, atualização jun./2016, org. Thandara Santos, 2017, pp. 7 e segs., disponível em:
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorio_2016_22-11.pdf, acesso em 18/3/2019.
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: […]
III - a dignidade da pessoa humana;
SARLET, Ingo W., “Comentário ao artigo 1º, III”, in. CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.;
STRECK, Lenio L.; ______ (coords.), obra citada, p. 124.
Idem, p. 125.
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A proteção e promoção da dignidade da pessoa humana norteiam, portanto, todo
o ordenamento constitucional, servindo de guia para a atuação estatal e para a efetiva concretização de diversos direitos fundamentais, entre os quais se encontra o direito dos presos ao
respeito à integridade física e moral:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

O art. 5º-XLIX, da Constituição da República constitui direito fundamental e,
como tal, possui aplicabilidade imediata, nos termos do art. 5º-§ 1º, 13 isto é, independentemente de lei.14 É certo que a diversidade de direitos fundamentais e seus diferentes níveis de
complexidade resultam na aplicabilidade distinta das normas. Entretanto, mesmo os direitos
fundamentais que demandam prestação do Estado devem ser protegidos e garantidos pelos
entes estatais sempre no sentido de atribuir-lhes máxima eficácia e efetividade:
[…] Nesta perspectiva, por terem direta aplicabilidade, as normas de direitos fundamentais terão a seu favor pelo menos uma presunção de serem sempre também de eficácia
plena, portanto, não dependentes de uma prévia regulamentação legal, destacando-se, por
oportuno, que a plena eficácia aqui não vai tomada no sentido da impossibilidade de se rem estabelecidos limites aos direitos fundamentais. Em termos pragmáticos, um direito
fundamental não poderá ter sua fruição negada pura e simplesmente por conta do argumento de que se trata de direito positivado como norma programática e de eficácia meramente limitada, pelo menos não no sentido de que o reconhecimento de uma posição
subjetiva se encontra na completa dependência de uma interposição legislativa. 15

Assim, os direitos fundamentais de conteúdo programáticos também são de observância obrigatória e possuem eficácia vinculante, não se tratam de meras promessas ou declarações. GOMES CANOTILHO defende que se deve abolir a ideia clássica de normas
constitucionais programáticas:
Precisamente por isso, e marcando uma decidida ruptura em relação à doutrina clássica,
pode e deve falar-se da “morte” das normas constitucionais programáticas. Existem, é
certo, normas-fim, normas-tarefa, normas-programa que impõe, uma actividade e diri13 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes: […] § 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
14 CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7 ed., Coimbra: Almedina,
2003, p. 1.178.
15 SARLET, Ingo W., “Comentário ao artigo 1º, III”, in. CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.;
STRECK, Lenio L.; ______ (coords.), obra citada, p. 515.
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gem materialmente a concretização constitucional. O sentido destas normas não é, porém, o assinalado pela doutrina tradicional: simples programas, exortações morais, declarações, sentenças políticas, aforismos políticos, promessas, apelos ao legislador,
programas futuros, juridicamente desprovidos de qualquer vinculatividade. Às normas
programáticas é reconhecido hoje um valor jurídico constitucionalmente idêntico ao dos
restantes preceitos da constituição. Não deve, pois, falar-se de simples eficácia programática (ou directiva), porque qualquer norma constitucional deve considerar-se obrigatória perante quaisquer órgãos do poder político (Crisafulli). Mais do que isso: a eventual
mediação concretizadora, pela instância legiferante, das normas programáticas, não significa que este tipo de normas careça de positividade jurídica autónoma, isto é, que a sua
normatividade seja apenas gerada pela interpositio do legislador; é a positividade das
normas-fim e normas-tarefa (normas programáticas) que justifica a necessidade da intervenção dos órgãos legiferantes. Concretizando melhor, a positividade jurídico-constitucional das normas programáticas significa fundamentalmente: (1) vinculação do
legislador, de forma permanente, à sua realização (imposição constitucional); (2) vinculação positiva de todos os órgãos concretizadores, devendo estes tomá-las em consideração como directivas materiais permanentes, em qualquer dos momentos actividade
concretizadora (legislação, execução, jurisdição); (3) vinculação, na qualidade de limites
materiais negativos, dos poderes públicos, justificando a eventual censura, sob a forma
de inconstitucionalidade, em relação aos actos que as contrariam. 16

É nesse sentido a orientação firmada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal no julgamento de agravo regimental no RE 271.286/RS:
PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º,
CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O
DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria
Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado,
por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e
igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de
qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que
seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira,
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir,
ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM
PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da
regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente,
sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável
dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICA16 CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional…, pp. 1176-1177.
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MENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica
de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive
àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance,
um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade
e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. 17

Portanto, ainda que se considere como de caráter programático a norma insculpida no art. 5º-XLIX da Constituição da República, possui o Estado obrigação de conferir-lhe
máxima eficácia e efetividade. Essa norma visa a garantir, com fundamento no princípio da
dignidade da pessoa humana, condições dignas de tratamento àqueles que se encontram privados de liberdade, tanto em seu aspecto negativo, de limitação, quanto em seu aspecto positivo, de prestação. A despeito da norma contida no art. 5º-III da Constituição, que veda o
tratamento desumano ou degradante a qualquer pessoa, o constituinte originário instituiu
norma com destinatário específico, o preso, a fim de assegurar o efetivo respeito a sua integridade física e moral.
Entende-se por esse direito não só a proteção contra a violência praticada por outros detentos e também por agentes policiais, mas também a prestação de assistência material,
à saúde, jurídica, educacional, religiosa, social, psicológica etc. É certo que a observância
desse direito fundamental impõe gastos ao Poder Público, o qual, muitas vezes, por limitação
orçamentária, não possui condições de destinar recursos suficientes a suprir todas as demandas surgidas no contexto do sistema prisional. E, com certa frequência, os entes federativos
fazem uso da cláusula da reserva do possível para se eximir das tarefas impostas pela ordem
constitucional.
Todavia, a reserva do possível não pode ser aplicada no caso dos autos.
Em julgados recentes, assim decidiu a Corte (destaques acrescidos):
REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA
CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES
DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA
NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA
17 STF, 2ª T., RE 271.286 AgR/RS. Rel.: Min. Celso de Mello, 12/9/2000, un., DJ 24 nov. 2000, sem grifo no
original.
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PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.
I - 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.
II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.
III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.
IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.
V - Recurso conhecido e provido.18
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL –
CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO
PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO
QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA
(RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA
CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA
O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA
CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA
DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS
DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A
TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE
VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA
ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS
TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO
NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE
CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO
SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO
INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ
174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM
18 STF, Plenário, RE 592.581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18, 1/2/2016.
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EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.19

É reconhecido pela doutrina constitucional que os direitos fundamentais possuem
núcleo intangível que deve ser assegurado, protegido e promovido pelos entes estatais. A repercussão disso é que, mesmo diante de condições adversas, de limites financeiros ou de colisão com outros direitos fundamentais, o conteúdo essencial do direito fundamental deve ser
preservado, sendo impossível a sua redução ou ponderação, pois isso significaria zerar a própria eficácia desse direito.
RICARDO LOBO TORRES, em obra sobre o direito ao mínimo existencial, esclarece:
Sem o mínimo necessário à existência cessa a possibilidade de sobrevivência do homem
e desaparecem as condições iniciais da liberdade. A dignidade humana e as condições
materiais da existência não podem retroceder aquém de um mínimo, do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes podem ser privados.
O mínimo existencial não tem dicção constitucional própria. Deve-se procurá-lo na ideia
de liberdade, nos princípios constitucionais da dignidade humana, da igualdade, do devido processo legal e da livre iniciativa, na Declaração dos Direitos Humanos e nas imunidades e privilégios do cidadão.20

Passa-se, então, à análise dos pedidos deduzidos na ADPF.

IV
Nos itens “a”, “c” e “d” da petição inicial (p. 69), postula o arguente a adoção de
providências atinentes à fundamentação de decisões proferidas pelo juízo penal sobre
medidas cautelares, aplicação e execução de penas. Pede que o Supremo Tribunal Federal
determine a todos os juízes e tribunais do país que (i) motivem expressamente as razões que
impossibilitam a aplicação de cautelares; (ii) considerem, na fundamentação, o quadro fático
do sistema penitenciário; e (iii) apliquem, sempre que viável, penas alternativas à prisão.
No julgamento da medida cautelar, a maioria da Corte indeferiu os pedidos –
vencidos o Relator e os Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski –, por
entender que tais deveres de motivação e de aplicação preferencial de medidas cautelares
penais já são decorrência direta de comandos normativos expressos não apenas na
19 STF, Segunda Turma, RE 745.745/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 250, 19/12/2014.
20 TORRES, Ricardo Lobo, O direito ao mínimo existencial, Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 36.
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Constituição da República (art. 93-IX)21, como no estatuto processual penal (CPP, arts. 282§ 6º22 e 31523).
A existência de normas legais expressas determinando as providências postuladas
nos pedidos “a”, “c” e “d”, de fato, torna desnecessária a tutela pretendida.

V
No pedido “b”, o arguente pede que seja implementada a realização de audiências
de custódia, de modo a viabilizar o comparecimento de presos à autoridade judiciária em até
24 horas do momento da prisão, reconhecendo-se a aplicabilidade imediata do art. 9.3 do
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e do art. 7.5 da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Eis o que estes estabelecem:
PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS
Artigo 9
[…]
3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer
funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir
a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessá rio for, para a execução da sentença.
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS
Art. 7 – Direito à Liberdade Pessoal
[…]
5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, á presença de um juiz
ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser jul gada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu
comparecimento em juízo.
21 “Art. 93. […] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004).”
22 “Art. 282. […] § 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por
outra medida cautelar. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).”
23 “Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada.
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”
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Ambos os tratados foram internalizados no Direito brasileiro pelos Decretos 592,
de 6 de julho de 1992, e 678, de 6 de novembro de 1992, respectivamente. Quanto à posição
hierárquico-normativa de tratados internacionais internalizados, a Constituição da República
confere natureza de norma constitucional aos acordos sobre direitos humanos aprovados de
acordo com o procedimento de emendas constitucionais (art. 5º-§ 3º da CR). No tocante aos
demais tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, a despeito de
divergência doutrinária, o Supremo Tribunal Federal consolidou interpretação de possuírem
posição hierárquico-normativa específica no ordenamento jurídico, abaixo da Constituição e
acima do corpo legislativo interno, isto é, status supralegal:
PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO INCISO LXVII DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO
HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS
HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e
à Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (art.
7o, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes
reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém
acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de
direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional
com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o
art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n o 911/69, assim como em relação ao art. 652 do Novo Código Civil (Lei n o 10.406/2002). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/69. EQUIPAÇÃO DO DEVEDORFIDUCIANTE AO DEPOSITÁRIO. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR-FIDUCIANTE
EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. A prisão civil do devedorfiduciante no âmbito do contrato de alienação fiduciária em garantia viola o princípio da
proporcionalidade, visto que: a) o ordenamento jurídico prevê outros meios processuaisexecutórios postos à disposição do credor-fiduciário para a garantia do crédito, de forma
que a prisão civil, como medida extrema de coerção do devedor inadimplente, não passa
no exame da proporcionalidade como proibição de excesso, em sua tríplice configuração:
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito; e b) o Decreto-Lei n o
911/69, ao instituir uma ficção jurídica, equiparando o devedor-fiduciante ao depositário,
para todos os efeitos previstos nas leis civis e penais, criou uma figura atípica de de pósito, transbordando os limites do conteúdo semântico da expressão “depositário infiel”
insculpida no art. 5o, inciso LXVII, da Constituição e, dessa forma, desfigurando o instituto do depósito em sua conformação constitucional, o que perfaz a violação ao princípio
da reserva legal proporcional. Recurso extraordinário conhecido e não provido. 24

Dessa forma, a realização da audiência de custódia decorre de normas de nível
supralegal vigentes no ordenamento nacional. Além de cumprir compromissos internacionais
24 STF. Plenário. RE 349.703/RS. Rel.: Min. CARLOS BRITTO. Redator para acórdão: Min. GILMAR MENDES.
3/12/2008, maioria. DJe 104, 4 jun. 2009.
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assumidos pelo país, a realização das audiências, com apresentação da pessoa presa a juiz até
24 horas após a prisão e participação do Ministério Público, da Defensoria Pública (quando
necessário) e de advogado, constitui prática salutar no contexto do sistema criminal e da
segurança pública brasileira. Possibilita tratamento humanizado do preso, de acordo com a
metanorma da dignidade do ser humano. Contribui para a promoção de direitos fundamentais
como direito à liberdade, à ampla defesa e ao devido processo legal, bem como para reduzir a
endêmica superlotação carcerária do país, pois tende a ampliar situações nas quais cidadãos
presos podem obter liberdade provisória, sem embargo de receber a imposição de alguma
medida cautelar restritiva (CPP, art. 319, I a IX).
Informações do portal do Conselho Nacional de Justiça afirmam haver concluído,
no ano de 2017, o processo de implantação das audiências de custódia em todas as unidades
da federação25.
Deve-se, portanto, julgar procedente o pedido, para confirmar a cautelar deferida
quanto à alínea “b” da inicial.
VI
Nos pedidos constantes das alíneas “e” e “f”, o arguente requer que a Corte
assente que o juízo de execução penal deve (i) abrandar requisitos temporais para fruição de
benefícios (progressão de regime, livramento condicional); e (ii) abater tempo da pena a ser
cumprida, sempre que verificar que as condições de cumprimento são mais severas do que as
previstas na ordem jurídica. Requer, na alínea “g”, que se determine ao CNJ a coordenação
de mutirões carcerários para adequar os processos de execução penal em curso aos referidos
parâmetros.
Por ocasião do julgamento da medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal foi
unânime em indeferir os primeiros pedidos – reconhecendo, por maioria, o prejuízo do último
–, por compreender que seu acolhimento implicaria atuação como legislador positivo, uma
vez que demandaria modificar critérios legalmente vigentes de progressão de regime, de
livramento condicional e de remição de pena.

25 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia; acesso
em 18/3/2019.
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Ao ver da Procuradoria-Geral da República, o entendimento deve ser mantido no
julgamento definitivo.
VII
O pedido da alínea “h” é no sentido do descontingenciamento e da liberação de
recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN). Envolve, portanto, a questão da
legitimidade da interferência judicial em escolhas políticas de natureza orçamentária.
Em regra, não deve o Poder Judiciário substituir-se ao Legislativo e ao Executivo
na apreciação e definição da melhor forma de prossecução do interesse público, reavaliando o
juízo político que envolve a decisão de realocar recursos orçamentários, sobretudo em
situação de grave crise financeira. Todavia, a interferência judicial na gestão orçamentária e
de políticas públicas pode tornar-se necessária em casos extremos, diante de situações de
manifesta e grave violação ao núcleo mínimo de direitos fundamentais por ação ou omissão
estatal.
Nesse sentido, reconheceu o Ministro Relator que a medida excepcional justificase neste processo, sobretudo pela falta de vontade política para sanar os defeitos estruturais
do sistema penitenciário (inteiro teor do acórdão, pp. 31-33):
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 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 separa ção 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. Inequivocamente, a realização efetiva desse direito é elemento
de legitimidade do Poder Público em geral.
Há mais: apenas o Supremo revela-se capaz, ante a situação descrita, de superar os bloqueios políticos e institucionais que vêm impedindo o avanço de soluções, o que significa cumprir ao Tribunal o papel de retirar os demais Poderes da inércia, catalisar os
debates e novas políticas públicas, coordenar as ações e monitorar os resultados. Isso é o
que se aguarda deste Tribunal e não se pode exigir que se abstenha de intervir, em nome
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do princípio democrático, quando os canais políticos se apresentem obstruídos, sob pena
de chegar-se a um somatório de inércias injustificadas. Bloqueios da espécie traduzem-se
em barreiras à efetividade da própria Constituição e dos Tratados Internacionais sobre
Direitos Humanos.
[…] a impopularidade dos presos faz com que os políticos, salvo raríssimas exceções,
não reivindiquem recursos públicos a serem aplicados em um sistema carcerário voltado
ao oferecimento de condições de existência digna. A opinião pública está no coração da
estrutura democrático-parlamentar. Ignorá-la pode significar não só o fracasso das políticas que defendem, mas também das tentativas de reeleição a cargos no Legislativo e no
Executivo. Essa preocupação é tanto maior quanto mais envolvida matéria a atrair a atenção especial do público. Questões criminais são capazes de gerar paixões em um patamar
que outros temas e áreas do Direito não conseguem. A sociedade não tolera mais a criminalidade e a insegurança pública, e isso implica ser contrária à preocupação com a tutela
das condições dignas do encarceramento.
Essa rejeição tem como consequência direta bloqueios políticos, que permanecerão se
não houver intervenção judicial. Pode-se prever a ausência de probabilidade de os poderes políticos, por si sós, tomarem a iniciativa de enfrentar tema de tão pouco prestígio popular. Em casos assim, bloqueios costumam ser insuperáveis.
Comparem com a saúde pública: há defeitos estruturais sérios nesse campo, mas tem-se
vontade política em resolvê-los. Não existe um candidato que não paute a campanha eleitoral, entre outros temas, na melhoria do sistema. Todos querem ser autores de propostas
que elevem a qualidade dos serviços. Deputados lutam pela liberação de recursos financeiros em favor da população das respectivas bases e territórios eleitorais. A saúde pública sofre com déficits de eficiência, impugnados judicialmente por meio de um semnúmero de ações individuais, mas não corre o risco de piora significativa em razão da ignorância política ou do desprezo social. O tema possui apelo democrático, ao contrário
do sistema prisional.
É difícil imaginar candidatos que tenham como bandeira de campanha a defesa da dignidade dos presos. A rejeição popular faz com que a matéria relativa à melhoria do sistema
prisional enfrente o que os cientistas políticos chamam de “ponto cego legislativo” (legislative blindspot): o debate parlamentar não a alcança. Legisladores e governantes temem os custos políticos decorrentes da escolha por esse caminho, acarretando a
incapacidade da democracia parlamentar e dos governos popularmente eleitos de resolver graves problemas de direitos fundamentais.

Como bem colocou o Ministro Celso de Mello, em seu voto, diante da escassez de
recursos orçamentários, surge a necessidade de priorizar determinadas opções políticas, o que
conduz, inevitavelmente, a “escolhas trágicas” e ao sacrifício de direitos, interesses e valores
constitucionalmente protegidos. No exame dessa ponderação, o parâmetro a ser observado
pelo Judiciário deve ser o mínimo existencial, que deriva da dignidade da pessoa humana,
fundamento da ordem republicana e democrática (inteiro teor do acórdão, p. 173).
Criado pela Lei Complementar 79, de 7 de janeiro de 1994, o Fundo Penitenciário
Nacional possui como receitas dotações orçamentárias da União, multas de sentenças penais
condenatórias, recursos confiscados ou perdidos em favor da União, fianças quebradas ou
ADPF 347/DF
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perdidas, entre outras (art. 2º). Tem por finalidade “proporcionar recursos e meios para
financiar e apoiar as atividades e os programas de modernização e aprimoramento do
sistema penitenciário nacional” (art. 1º).
Inobstante a preocupação do legislador nacional com questões sensíveis como a
do sistema prisional, nem sempre a vontade democrática de ver aplicados os recursos
orçamentários nas finalidades legalmente previstas é, ao final, respeitada pelo chefe do
Executivo. Nesse sentido, alerta EDUARDO MENDONÇA:
[…] inúmeras decisões políticas majoritárias relacionadas à promoção de direitos sociais
deixam de ser concretizadas, ano após ano. Isso decorre de um sistema orçamentário que
aceita como fato normal a inexecução ampla e imotivada do orçamento, embora sua elaboração envolva os três Poderes – com destaque para o Executivo e o Legislativo – em
complexo processo decisório. […] os cortes são corriqueiros e atingem áreas em que a
atuação do Estado é manifestamente deficiente, como saneamento, segurança pública –
incluindo o sistema prisional degradado – educação e cultura.
Ainda que a situação dessas áreas não fosse precária, a verdade é que as decisões produzidas no processo deliberativo orçamentário têm sido superadas sem maior cerimônia por
ato do Poder Executivo central, que simplesmente retém as verbas, sem nem mesmo expor os motivos para tanto.26

Considerando o notório estado de superlotação, precariedade e falência estrutural
do sistema penitenciário brasileiro, com violação massiva e generalizada de direitos
fundamentais de presos, deve-se reconhecer a inconstitucionalidade dos atos infralegais de
contingenciamento e de não liberação de verbas do FUNPEN, confirmando-se, portanto, a
medida cautelar deferida em relação à alínea “h” da peça exordial.
VIII
Por fim, em caráter definitivo, pugna o arguente que seja determinada a
elaboração de plano nacional e, sucessivamente, de planos estaduais e distrital, com metas e
propostas específicas para a superação do estado de coisas inconstitucional do sistema
penitenciário brasileiro. Requer, ainda, a submissão dos planos à apreciação de órgãos como
CNJ, DPU, CNMP e outros, e, após, à homologação da Suprema Corte.
A despeito de não ser atribuição ordinária do Poder Judiciário intervir em políticas públicas, há precedentes da Corte que reconhecem tal possibilidade. No RE 592.581/RS,
26 MENDONÇA, Eduardo, “Da faculdade de gastar ao dever de agir: o esvaziamento contramajoritário de
políticas públicas”, in. SARLET, Ingo Wolfgang, TIMM, Luciano Benetti (orgs.), Direitos fundamentais
orçamento e “reserva do possível”, 2. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, pp. 374-375.
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assentou o STF ser “lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer,
consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais”27. No ARE 745.745-AgR/MG, observou com propriedade o Min. Celso de
Mello que, conquanto formulação e implementação de políticas públicas se incluam nas funções institucionais típicas dos Poderes Legislativo e Executivo, em hipóteses excepcionais,
poderá ser atribuída ao Judiciário “se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a
comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou
coletivos impregnados de estatura constitucional”.28
A proteção do mínimo essencial dos direitos fundamentais implica a observância
dos direitos básicos à vida, à liberdade, à igualdade e à dignidade humana. Dessa forma, cabe
ao Poder Público a efetivação do padrão mínimo dos direitos fundamentais, de seu conteúdo
essencial e intangível, tarefa essa que não se encontra no âmbito da discricionariedade do
Executivo ou do Legislativo.
Sobre o tema, o Ministro CELSO

DE

MELLO, em decisão monocrática na ADPF

45/DF, observou o seguinte:
Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese – mediante indevida
manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e
de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de
condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerarse do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa
conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.29

Assim, é cabível e recomendável a intervenção do Poder Judiciário para a implementação de políticas públicas que garantam a intangibilidade do mínimo existencial dos direitos fundamentais, de forma que a Carta Constitucional não se torne mera folha de papel, a

27 STF, Plenário, RE 592.581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18, 1/2/2016.
28 STF, Segunda Turma, ARE 745.745-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 250, 19/12/2014.
29 STF, Plenário, ADPF 45, Rel.: Min. Celso de Mello, 29/4/2004, decisão monocrática, Diário da Justiça 4
maio 2004, sem grifo no original.
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força normativa da Constituição seja preservada e o princípio da dignidade da pessoa humana
seja devidamente concretizado.30
Nesse sentido, RICARDO LOBO TORRES reconhece a relevância da atuação do Poder Judiciário na garantia do direito ao mínimo existencial, sem que isso implique violação
ao princípio da separação de poderes:
A superação da omissão do legislador ou da lacuna orçamentária se realiza por instru mentos orçamentários, e jamais à margem das regras constitucionais que regulam o orçamento. Se, por absurdo, não houver dotação orçamentária, a abertura dos créditos
adicionais cabe aos poderes políticos (Administração e Legislativo), e não ao Judiciário,
que apenas reconhece a intangibilidade do mínimos existencial e determina aos demais
poderes a prática dos atos orçamentários cabíveis. Na insuficiência da verba, o Executivo, desde que autorizado pelo Legislativo (art. 167, V, da CF), deve suplementá-la pressionado pelo Judiciário; não havendo dotação necessária à garantia do direito, o
Legislativo deve abrir crédito especial, providenciando a anulação das despesas correspondentes aos recursos necessários (art.166, § 3º, II e 167, V, da CF). O STF já decidiu
assim diversas vezes.31

Também defende a possibilidade do controle jurisdicional da observância pelo
Executivo e pelo Legislativo do mínimo existencial ANA PAULA DE BARCELLOS:
Desse modo, há, de um lado, um espaço normativo da dignidade do que diz respeito
àquele consenso mínimo e que, por isso mesmo, poderá ser objeto de amplo controle judicial. Controle esse – repita-se – cujo propósito não é apenas impedir que os enunciados
normativos em questão sejam violados, mas assegurar a produção dos efeitos por ele pretendidos. Esse é o campo de trabalho do direito e da Justiça Constitucional, não estando
tais regras à disposição da deliberação política.32

Destaque-se, a respeito, trecho do voto do Ministro CELSO

DE

MELLO no julga-

mento de agravo regimental no RE 410.715/SP, em que se discutiu a obrigatoriedade de prestação de educação infantil em creche e pré-escola:
É certo – tal como observei no exame da ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO
(Informativo/STF nº 345/2004) – que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte, em especial – a atri30 Sobre o fenômeno da judicialização de políticas públicas, LUIZA CRISTINA FRISCHEISEN esclarece: “Esse
processo de judicialização das demandas coletivas, que antes eram veiculadas tão somente pela via política
através, por exemplo, das eleições e consequente atividade do Poder Legislativo, é consequência natural da
positivação pelas Constituições dos direitos sociais. […]
Não se trata, portanto, de um Juiz Legislador ou da substituição do Executivo pelo Judiciário, mas sim de
um Juiz intérprete da Constituição Federal, que deve estar em sintonia com as demandas dos diversos setores
da sociedade em que vive e trabalha.” FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca, Políticas públicas - a responsabilidade do administrador e o Ministério Público, São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 103.
31 TORRES, Ricardo Lobo, obra citada, p. 95-96.
32 BARCELLOS, Ana Paula de, A eficácia jurídica dos princípios constitucionais, Rio de Janeiro: renovar,
2008, p. 257.
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buição de formular e de implementar políticas públicas […], pois nesse domínio, como
adverte a doutrina, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.
Impende assinalar, no entanto, que tal incumbência poderá atribuir-se, embora excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório,
vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, como sucede na espécie
ora em exame.
[…]
Não se ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização – depende, em grande
medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, então,
considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no
texto da Carta Política.
Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou po lítico-administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de
frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO
DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).33

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal possui inúmeros julgados em que reconhece a possibilidade de interferência do Poder Judiciário para a implementação de políticas
públicas, quando houver inadmissível inércia governamental, a enfraquecer a supremacia da
Constituição.34 A título exemplificativo, no julgamento do agravo regimental no agravo de
instrumento 810.410/GO, relatado pelo Ministro DIAS TOFFOLI, a Primeira Turma do STF
confirmou a atuação do Poder Judiciário do Estado de Goiás para garantir a segurança em estabelecimento de custódia de menores:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Poder Judiciário. Determinação para implementação de políticas públicas. Segurança pública. Destacamento de
policiais para garantia de segurança em estabelecimento de custódia de menores infratores. Violação do princípio da separação dos Poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O
Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração
pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos

33 STF. RE 410.715 AgR/SP. 2ª T. Rel.: Min. CELSO DE MELLO. 22/11/2005, un. Diário da Justiça, 3 fev.
2006.
34 STF. RE 628.159 AgR/MA. 1ª T. Rel.: Min. ROSA WEBER. 25/6/2013, un. DJe-159, 14 ago. 2013; STF. AI
810.410 AgR/GO. 1ª T. Rel.: Min. DIAS TOFFOLI. 28/5/2013, un. DJe-154, 7 ago. 2013; STF. AI 829.984
AgR/RO. 1ª T. Rel.: Min. DIAS TOFFOLI. 14/5/2013, un. DJe-154, 7 ago. 2013; STF. RE 581.352. AgR/AM.
2ª T. Rel.: Min. CELSO DE MELLO. 29/10/2013. DJe-230, 21 nov. 2013.
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como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Agravo regimental não provido.35

Recentemente, a Segunda Turma do STF firmou a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas relacionadas à instalação de Defensoria Pública estadual na Comarca de Apucarana, Paraná. Confira-se trecho da ementa do
acórdão:
[…] É lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição,
adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de
políticas públicas, se e quando se registrar situação configuradora de inescusável omissão estatal, que se qualifica como comportamento revestido da maior gravidade políticojurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição,
também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insufi ciência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios
da Lei Fundamental. Precedentes. Doutrina. - A função constitucional da Defensoria Pública e a essencialidade dessa Instituição da República: a transgressão da ordem constitucional – porque consumada mediante inércia (violação negativa) derivada da inexecução
de programa constitucional destinado a viabilizar o acesso dos necessitados à orientação
jurídica integral e à assistência judiciária gratuitas (CF, art. 5º, LXXIV, e art. 134) – autoriza o controle jurisdicional de legitimidade da omissão do Estado e permite aos juízes e
Tribunais que determinem a implementação, pelo Estado, de políticas públicas previstas
na própria Constituição da República, sem que isso configure ofensa ao postulado da divisão funcional do Poder. Precedentes: RTJ 162/877-879 – RTJ 164/158-161 – RTJ
174/687 – RTJ 183/818-819 – RTJ 185/794-796, v.g.. Doutrina.36

A EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA
O estabelecimento de políticas públicas pelo Poder Judiciário mostrou-se essencial para a transformação e reestruturação de penitenciárias e, inclusive, de sistemas prisionais estaduais nos Estados Unidos da América. Na obra Judicial Policy Making and the
Modern State – How the Courts reformed america's prisons, Malcolm Feeley e Edward Rubin relatam e analisam o protagonismo das cortes norte-americanas na transformação dos sistemas prisionais estaduais.
Na década de 1960, iniciou-se uma onda de reformas de estabelecimentos prisionais de diferentes estados norte-americanos. O que começou com o reconhecimento de direitos aos presos transformou-se em efetiva reformulação de todo o sistema prisional de
diversos estados. O primeiro caso emblemático foi o do sistema prisional do Arkansas (Talley
35 STF. AI 810.410 AgR/GO. 1ª T. Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 28/5/2013, un. DJe 154, 7 ago. 2013, sem grifo no
original.
36 STF, 2 T., AI 598.212 ED/PR, Rel.: Min. Celso de Mello, 25/3/2014, un., DJe 77, 23 abr. 2014.
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v. Stephens, Jackson v. Bishop, Courtney v. Bishop, Holt v. Sarver, Holt v. Hutto e Finney v.
Hutto), que influenciou a atuação judicial em outros estados, como Mississippi, Oklahoma,
Florida, Louisiana e Alabama.37
A ação dos juízes norte-americanos abrangeu ampla gama de atividades, tais
como visitas constantes às prisões, negociações com os órgãos estatais responsáveis, estipulação de gastos, fixação de multas, recomendações de diferentes modalidades, entre elas, limitação do número de detentos, determinação de soltura de presos, reformas das celas,
treinamento de agentes, demissão de funcionários violentos, fechamento de estabelecimentos
e até construção de novas unidades penitenciárias.
Após analisarem a evolução do comportamento dos tribunais norte-americanos,
os autores concluem que princípios como o do federalismo e da separação de poderes são
inadequados para tratar de temas que envolvam proteção da liberdade:
To be sure, separation of powers possesses a premodern precursor that is very bit as
Newtonian in concept as the separation of powers – the seventeenth-century English theory of a balanced constitution. But governmental mechanisms do not become obsolete
merely on the basis of their ancient lineage. The point, rather, is that they do not become
relevant and usable in a modern administrative state by virtue of that lineage. Each mechanism must be judged by its ability to fit the place we currently inhabit. Separations of
powers translates into the empirical necessity of governmental specialization, but provides no useful method for protecting liberty; checks and balances, however, translates
into supervision and redundancy, the dominant mechanism by which modern bureaucracies are restrained, and by which the liberty of the people who are subject to these bureaucracies is preserved. To achieve this translation, however, the Newtonian discourse
must be jettisoned, and the concept must be reconfigured in the dynamic, interactive
terms of modern governance.
In the prison reform cases, the courts did not act as despots but as friends of liberty and
as agents of our national community. They ignored federalism and the separation of
powers – and provided checks and balances – by imposing federal power on the states
and judicial power on administrative agencies. They thus restrained and controlled state
agencies that might otherwise have continued to perpetrate obscure but grinding tyrannies on a group of people who were subject to unsupervised control. The federal courts
were controlled in turn by continued existence of those states and agencies; they “took
over” the prisons, in a very real sense, but they did so only as supervisors, not as absolute and unconstrained authorities. They checked, and they were checked in turn, and
thus enacted the essential dynamic of modern democratic government.38

Ante a situação caótica do sistema penitenciário, deve-se reconhecer que o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito dos presos ao respeito a sua integridade física
37 FEELEY, Malcolm M.; RUBIN, Edward L., Judicial Policy Making and the Modern State – How the
Courts reformed america's prisons, Nova Iorque: Cambridge University Press, 2000, pp. 39-40.
38 Idem, pp. 345-346.
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e moral não são minimamente garantidos pelo poder público. Justifica-se, portanto, de maneira inquestionável a intervenção do Poder Judiciário.
Constatado o desrespeito ao mínimo essencial de direitos fundamentais da população carcerária em decorrência de falhas estruturais em políticas públicas, não há espaço
para análise de possibilidades orçamentárias. Cabe aos órgãos estatais garantir a eficácia
mínima dos direitos fundamentais, em respeito à força normativa da Constituição e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, não há discricionariedade dos Poderes
da União, dos Estados e do Distrito Federal, de forma que, na ausência de observância das
garantias fundamentais, deve o Judiciário e, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal, garantir
o respeito à Constituição do Brasil.
Merecem acolhida, portanto, os pedidos de determinação à União, aos Estados e
ao Distrito Federal de elaboração de planos de ação voltados a racionalizar o sistema prisional e superar o estado de coisas inconstitucional que o assola, nos termos postulados nas alíneas “c” e seguintes da petição inicial (pp. 71-72).
De resto, ao contrário do que afirma a AGU (peça 421), não se verifica a prejudicialidade do pedido. O Plano Nacional de Segurança Pública referido pelo órgão, reproduzido
na peça 422, limita-se a enunciar, de forma genérica e sem detalhamento, promessas e metas
relativas à segurança pública em geral, como redução de homicídios, feminicídios e violência
contra a mulher, combate à criminalidade organizada e, finalmente, racionalização e modernização do sistema penitenciário. Não traz dados nem aponta medidas concretas e específicas,
cronogramas de ação estatal, fontes de investimentos a serem implementados, etc.
IX
Pelo exposto, opina a Procuradora-Geral da República pela procedência parcial do
pedido, nos termos acima indicados.

Brasília, 5 de setembro de 2019.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
AMO
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