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RESUMO: O estado de coisas inconstitucional (ECI) é sempre o resultado de 
situações de paralisia parlamentar ou administrativa sobre determinadas 
matérias, de maneira omissiva, o que causa as mais variadas violações de 
direitos fundamentais de uma ampla fatia populacional. O ECI revela-se, assim, 
um importante instrumento, ainda que longe do ideal em uma democracia, para 
superar esses bloqueios políticos e institucionais, fazendo a máquina estatal 
funcionar. A intervenção judicial estrutural pode aumentar a deliberação e o 
diálogo sobre causas e soluções do ECI, fomentando maior participação social 
dentro da elaboração das políticas públicas, através, principalmente, das 
audiências públicas e da participação de amici curiae. Adotadas ordens flexíveis 
e sob monitoramento, mantêm-se participação e margens decisórias dos 
diferentes atores políticos e sociais sobre como superar os problemas 
estruturais. Com a finalidade de evitar um quadro fomentador da supremacia 
judicial, na declaração de um ECI deverão ser trazidos para a discussão as mais 
variadas instituições do Estado. Dessa forma, em vez de supremacia judicial, as 
cortes fomentam o diálogo entre as instituições e a sociedade, promovendo 
ganhos de efetividade prática e democrática das decisões. O caráter 
democrático-constitucional do ECI deverá ser fortemente defendido dado a 
necessidade de não ensejar um desequilíbrio irreversível nas instituições 
estatais. Na ordem jurídica pátria o instituto foi incorporado no julgamento, pelo 
STF, da ADPF 347, que versava sobre violações no sistema carcerário brasileiro, 
sendo uma das principais conquistas advindas da liminar proferida em sede da 
ação supra, a implementação das audiências de custódia que, na prática jurídica 
interna, era descumprida, a despeito da previsão dos artigos 9.3 do Pacto dos 
Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos 
Humanos, pactos dos quais o Brasil é signatário. Assim, além de um Estado de 
Coisas Inconstitucional, nasce o questionamento se o Brasil não estaria também 
em verdadeiro Estado de Coisas Inconvencional, tendo a Corte Interamericana 
de Direitos Humanos já condenado o Brasil em diversas ocasiões, como nos 
casos dos Presídios de Urso Branco, de Pedrinhas, de Curado, e outros, sendo 
o caso paradigma, da primeira condenação do país, o caso Damião Ximenes. 
Percebendo as mais variadas violações de direitos fundamentais na realidade 
fática pátria, o questionamento quanto à possibilidade de que novos cenários de 
violações no âmbito nacional recebam o tratamento do ECI merece resposta 



positiva. A saúde pública brasileira deve ser um dos primeiros cenários de 
violações a ser pensado, especificamente o SUS, que faz jus, portanto, a uma 
nova declaração do ECI por parte do Supremo, que não só poderá como deverá 
apresentar soluções que advenham de uma participação popular por meio de 
audiências públicas e de amici curiae. Visando ainda dar efetividade à sentença, 
um monitoramento da mesma é essencial. Por meio do acompanhamento se 
poderão adaptar as soluções já apresentadas conforme o passar do tempo e o 
atendimento a novas demandas que venham a surgir, sem os quais a sentença 
se poderá vir a se tornar um conjunto de palavras sem eficácia. 
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