
O presente trabalho visa a responder se o
instituto do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI)
pode servir como técnica de resolução de litígios
estruturais de modo legítimo, ao mesmo tempo em
que mantendo a sua qualidade de instrumento
capaz de efetivar direitos sociais quando
negligenciados pelos demais poderes.

O STF sinalizou, na ADPF n. 347, que irá aplicar o
ECI, pois se estaria em face de um litígio estrutural
gerador de violação massiva de direitos
fundamentais. Relevante, portanto, a análise dos
limites da aplicação de tal instituto, mormente por
se tratar de doutrina aplicada pela Corte
Constitucional Colombiana. Partindo do estudo
comparado dos argumentos das Cortes para
justificar as suas interferências em políticas
públicas, serão expostas ideias contrárias à revisão
judicial, sobretudo a partir da obra de Jeremy
Waldron.

Para testar essas críticas, será abordado o tema
da separação de poderes, enfrentando-se a
compreensão de que o Poder Judiciário não é um
poder normativo, contrastando-a com uma visão
dialógica de tal instituto, no sentido de que a
justificativa das decisões tomadas pelos poderes
seria proporcional à participação igualitária dos
agentes envolvidos. Após, será abordada a teoria
do diálogo institucional como meio de incrementar
a legitimidade dessas decisões, resguardando o seu
caráter democrático.

Diante disso, adota-se como hipótese a
possibilidade de uma aplicação dialógica do ECI, de
modo que a efetividade de direitos sociais seja
alcançada pelo diálogo entre os poderes, órgãos e
grupos sociais envolvidos. Assim, por meio de uma
visão procedimentalista da justiça constitucional,
busca-se encontrar uma alternativa que realce a
legitimidade da Corte Constitucional para adotar
uma postura ativista na concretização de direitos
sociais, contribuindo para a superação de
desigualdades estruturais históricas.

A metodologia consiste no método Weberiano de
formulação de um tipo ideal, na medida em que se
parte das temáticas gerais das doutrinas do Estado
de Coisas Inconstitucional e do diálogo institucional
para verificar as condições mediante as quais o
primeiro instituto pode ser aplicado de modo
legítimo e democrático pelas Cortes. A pesquisa se
dará pela análise comparativa de bibliografia e
jurisprudência nacional e estrangeira, aderindo-se
ao raciocínio analítico e crítico para o seu estudo.

Tendo em vista a constatação de que o Poder
Judiciário é um poder normativo, é necessário
construir-se um conceito de separação de poderes
dialógico, capaz de suprir omissões e violações por
parte dos poderes, sobretudo quando em jogo
desigualdades estruturais. Nada obstante, haja
vista as limitações democráticas e técnicas das
Cortes Constitucionais, uma aplicação dialógica do
ECI pressupõe uma atuação ativa dos órgãos
públicos e sujeitos sociais afetados pelas políticas
públicas judicializadas.
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