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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os conflitos estruturais no controle 

jurisdicional de políticas públicas, examinando esta tipologia de litígios, que começa a ser 

estudada nos Estados Unidos, a partir do julgamento do caso Brown vs. Board of Education 

of Topeka. O processo estrutural surge como um modelo processual para a resolução de 

litígios que demandem uma reestruturação de um ente, um sistema ou uma organização, 

envolvendo a sociedade e o Estado para que sejam cumpridos os mandamentos previstos no 

texto constitucional. Questiona-se, neste ponto, se o atual sistema processual é suficiente 

para resolução de referidos conflitos. A Constituição Federal Brasileira previu uma série de 

direitos sociais, exigindo uma atuação positiva do Estado, que nem sempre acontece de 

forma adequada. Assim, o Poder Judiciário, cumprindo os comandos constitucionais, passa 

a ter novas atribuições, em um verdadeiro rearranjo da separação dos poderes. Esta atuação 

ocorre por meio do processo, sendo que, no caso dos litígios estruturais, estes se diferem dos 

conflitos de natureza individual, possuindo características que lhes são peculiares e que 

demandam uma forma de tutela processual diferenciada e mais adequada a essa nova 

realidade. Deste modo, é necessária uma revisitação dos institutos processuais, como a 

legitimidade e representatividade adequada, o contraditório pleno, os poderes do magistrado, 

a flexibilidade do pedido, a ampla participação de terceiros, com o estímulo sempre às 

soluções consensuais. O cumprimento da decisão assume papel relevante, sendo esta a fase 

que irá realmente transformar a realidade social. O Projeto de Lei n° 8.058/2014 se mostra 

bastante relevante para a regulamentação deste processo, mas é possível a tramitação do 

processo estrutural no atual sistema processual. Por fim, a análise de quatro casos concretos 

será relevante para a compreensão das dificuldades e desafios do enfrentamento de tais 

conflitos. 

 

Palavras-chave: Políticas públicas – controle judicial – processo estrutural – structural 

injunctions – Projeto de Lei n° 8.058/2014 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the structural conflicts in the jurisdictional control of public 

policies, examining this type of litigation, which is starting to be studied in the United States, 

based on Brown vs. Board of Education of Topeka. The structural process emerges as a 

procedural model for the resolution of disputes that require a restructuring of an entity, a 

system or an organization, involving the society and the state to comply with constitutional 

precepts. At this point, it is questionable if the current procedural system is sufficient to 

resolve such conflicts. The Brazilian Federal Constitution provided for a series of social 

rights, requiring positive state action, which does not always happen properly. Thus, 

fulfilling constitutional commands, the Judiciary has new attributions, in a true 

rearrangement of the separation of the branches of power. This action occurs through the 

process, and in the case of structural disputes, these differ from conflicts of individual nature, 

having characteristics that are peculiar to them and that demand a form of differentiated 

procedural protection and more appropriate to this new reality. Therefore, a revision of the 

procedural institutes is necessary, such as the adequate legitimacy and representativeness, 

the right to a fair hearing, the powers of a judge, the flexibility of the request, the broad 

participation of third parties, always encouraging consensual solutions. Compliance with the 

decision takes on a relevant role, which is the phase that will really transform the social 

reality. Bill No. 8.058/2014 is quite relevant to the regulation of this process, but it is possible 

to process the structural process in the current procedural system. Finally, an analysis of four 

concrete cases will be relevant for understanding the difficulties and challenges of coping 

with such conflicts. 

 

Keywords: Public policies – judicial control – structural process – structural injunctions – 

Bill n. 8.058/2014  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A sociedade contemporânea é altamente conflitiva. Os conflitos surgem e, quando 

judicializados, precisam ser resolvidos pelo processo, que deve garantir a sua justa solução. 

Pela instrumentalidade metodológica, o processo deve ser estruturado a partir do estudo dos 

conflitos existentes na sociedade, sejam individuais ou coletivos, visando à obtenção de uma 

tutela jurisdicional adequada1. 

A Constituição Federal de 1988 previu uma série de direitos sociais, exigindo uma 

atuação positiva do Estado. Estabeleceu diversos objetivos em seu artigo 3º, que demandam 

que o Poder Público se organize para a concessão destes direitos à coletividade, que se dá 

por meio da implementação de políticas públicas. Ocorre que nem sempre essa atuação 

ocorre ou é eficiente. Em diversas situações, a Administração se omite ou atua de forma 

ineficiente, deixando de cumprir os mandamentos constitucionais2. Em tais situações, o 

Judiciário é, em muitas vezes, instado a se manifestar sobre a questão, emergindo uma 

discussão sobre as suas atribuições e o modo de realizar concretamente a interpretação de 

tais comandos constitucionais, definindo seus conteúdos operacionais. 

Pela teoria clássica de Montesquieu, o Poder Judiciário era considerado “la bouche 

de la loi”, o que significaria, em tradução livre, “a boca da lei”, sendo sua função unicamente 

a aplicação da lei aos casos a ele apresentados, sem realizar qualquer avaliação quanto a sua 

adequação ao ordenamento em vigor. O seu papel, no entanto, modifica-se com 

transformações sociais, políticas e econômicas e há um rearranjo da teoria da separação dos 

poderes, em que a função judiciária não é mais vista apenas como corretiva, tendo também 

                                                 
1
 SALLES, Carlos Alberto de. A arbitragem na solução de controvérsias contratuais da Administração 

Pública. Tese de Livre Docência, FDUSP, São Paulo, 2010. 
2 Maria Paula Dallari Bucci explica que “essas ressalvas não devem ser entendidas com olhos puramente 

liberais, como se os direitos sociais fossem normas sem eficácia. Importante a observação final de Benda, no 

sentido de que as normas constitucionais são ditames que devem (imperativamente) ser realizados. Quando o 

próprio texto constitucional não instituiu as tarefas de realização, cabe ao legislador infraconstitucional fazê-

lo” e continua, “no contexto brasileiro, a polêmica é ainda mais acirrada. De um lado porque, a Constituição 

Brasileira de 1988 foi carregada com os direitos compreendidos na tarefa de redemocratização do país e 

sobrecarregada com as aspirações relativas à superação da profunda desigualdade social produzida ao longo 

de sua história. O desafio da democratização brasileira é inseparável da equalização de oportunidades sociais 

e da eliminação da situação de subumanidade em que se encontra quase um terço da sua população”. (BUCCI, 

Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: Políticas Públicas: Reflexões sobre o 

Conceito Jurídico, São Paulo: Saraiva, 2006, p.09). 



12 
 

uma função de efetivar direitos constitucionais e auxiliar na persecução dos objetivos da 

República. 

As suas novas atribuições permitem a atuação do Judiciário em políticas públicas, 

devendo, no entanto, haver alguns parâmetros para tanto. Ademais, esta intervenção, diante 

de suas características, deve ser feita por meio do processo coletivo, que tem como finalidade 

discutir a questão de forma mais ampla. No entanto, em algumas situações, os conflitos que 

surgem demandam não apenas a correção pontual de alguma política pública, mas toda a sua 

reestruturação ou implementação, surgindo, assim, dificuldades no seu manejo via judicial 

diante da complexidade das questões que surgem.  

Assim, diante da existência dos denominados litígios estruturais, estuda-se o 

denominado processo estrutural, que, para Francisco Verbic, seria uma espécie do processo 

coletivo3. Para melhor compreensão deste modelo, analisa-se o caso paradigmático Brown 

vs Board of Education, julgado na década de 50 nos Estados Unidos, em que foi utilizada a 

denominada structural injunction. Questões importantes surgem no tocante à legitimidade e 

à representativa adequada, aos poderes gerenciais do juiz, à mutabilidade dos fatos e como 

ficaria o pedido se houver mudanças fáticas no decorrer do trâmite processual. Discute-se a 

flexibilização procedimental e a importância dos meios alternativos de resolução de 

conflitos. A fase do cumprimento das decisões se mostra bastante desafiador, sendo que as 

experiências jurisprudenciais do Brasil e do exterior podem auxiliar na análise adequada de 

tais questões e suas dificuldades. 

Owen Fiss aponta que esta nova forma de litigância é definida por duas 

características: a primeira é que as principais ameaças aos valores constitucionais advêm das 

burocracias do Estado Moderno. Em segundo lugar, para serem eliminadas tais ameaças, as 

organizações precisam ser reestruturadas, sendo que o universo tradicional de medidas 

judiciais não é adequado4. Para o autor, a injuction seria a medida apropriada para tanto. 

O processo estrutural, assim, é um procedimento que tem como objeto a solução de 

um litígio que demanda a reestruturação de um ente, um sistema ou uma organização, 

envolvendo a sociedade e o Estado para que sejam cumpridos os mandamentos previstos no 

texto constitucional. O conflito em questão não demanda apenas uma simples decisão de 

                                                 
3 VERBIC, Francisco. Ejecución de sentencias en litigios de reforma estructural en la República Argentina. 

Dificultades políticas y procedimentales que inciden sobre la eficacia de estas decisiones. In: ARENHART, 

Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix (Coord.). Processos Estruturais. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 65. 
4 FISS, Owen. Direito como Razão Pública. Processo, Jurisdição e Sociedade. Coordenação da tradução: 

Carlos Alberto de Salles, Curitiba: Juruá Editora, 2017, p. 26. 
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condenação de pagamento de quantia certa ou de obrigação de fazer e não fazer, mas uma 

série de comandos que reorganizem um sistema, como o educacional, de saúde, ou 

carcerário, por exemplo.  

O objetivo do presente trabalho é analisar os conflitos estruturais e as peculiaridades 

do procedimento necessário para a efetiva correta pacificação do conflito. O sistema da civil 

law e a mentalidade dos operadores do direito ainda demandam a necessidade de elaboração 

de leis para a aplicação ao caso concreto. Neste sentido, o Projeto de Lei n.º 8.058/2014, que 

institui o processo especial para o controle e intervenção em Políticas Públicas pelo Poder 

Judiciário, prevê disposições bastante relevantes para o trâmite destes processos estruturais, 

o que poderá contribuir em muito para o futuro sucesso da intervenção do Judiciário em 

políticas públicas. Além disso, serão analisadas decisões judiciais proferidas em casos 

litígios estruturais, tanto em questões ambientais, quanto carcerárias e de política de 

mineração. No entanto, se indaga se seria possível a aplicação do processo estrutural mesmo 

sem a legislação específica. O Código de Processo Civil atual permite tal abertura? 

De qualquer modo, além da legislação, é necessária uma mudança de mentalidade 

de todas as partes envolvidas, especialmente do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública, pois o sucesso das medidas demanda que haja efetiva vontade de 

modificação por parte de todos os envolvidos. De nada adianta a edições de leis se não 

houver efetiva vontade política de mudança, com especialização de pessoal, formação de 

corpo técnico e estrutura material. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como finalidade estudar os conflitos estruturais relacionados a 

políticas públicas que apresentam características, que lhes são peculiares e que demandam 

uma forma de tutela processual diferenciada e mais adequada a essa nova realidade. 

Adotando-se a instrumentalidade metodológica, que parte dos conflitos para a 

obtenção da tutela jurisdicional adequada, iniciou-se o estudo pelo acesso à ordem jurídica 

justa, em que não se analisa o mero acesso ao Poder Judiciário, mas a adequada pacificação 

dos conflitos por todos os meios disponíveis. Neste sentido, deve haver uma releitura do 

conceito de jurisdição, que, atualmente, compreende não apenas a justiça estatal, mas 

também a justiça arbitral e a justiça consensual, na busca da tutela jurisdicional justa e 

adequada e da pacificação social.  

Foi analisada a evolução das atribuições do Poder Judiciário no tocante às políticas 

públicas, estudando-se o seu conceito e os parâmetros para a intervenção do magistrado nesta 

questão. A Constituição de 1988 previu uma série de direitos sociais, exigindo uma atuação 

positiva do Estado, por meio das políticas públicas, que nem sempre acontece de forma 

adequada. Assim, o Poder Judiciário, cumprindo os comandos constitucionais, passa a ter 

novas atribuições, em um verdadeiro rearranjo da separação dos poderes. Nem toda a 

intervenção em políticas públicas representará um litígio estrutural, mas se mostrou 

importante esta análise para a compreensão dos capítulos seguintes. Do mesmo modo, 

mesmo diante de um processo complexo, que demande a reestruturação de uma organização 

burocrática, é possível que surjam questões relacionadas ao mínimo existencial e à reserva 

do possível, devendo o magistrado ponderar, no caso concreto, a melhor solução para a 

questão. 

Para tanto, o artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal estabelece a 

inafastabilidade do Poder Judiciário e, no sistema atual, há dois tipos de processos que 

podem ser utilizados para a tutela dos direitos: o individual, regulado primordialmente pelo 

Código de Processo Civil; e o processo coletivo, que tem como principais diplomas 

reguladores a Lei n° 7347/85 (“Lei da Ação Civil Pública”) e a Lei n° 8.078/90 (“Código de 

Defesa do Consumidor”). 
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No entanto, as ações individuais não são adequadas para a modificação ou criação 

de uma política pública, pois a sua tramitação não entende o litígio macro que existe no 

tocante às políticas públicas, além de aumentar o número de processos no Poder Judiciário, 

reduzindo, em razão disso, a eficiência e celeridade da prestação jurisdicional. Além disso, 

é possível que para a mesma situação fática sejam tomadas diferentes decisões com base em 

diferentes interpretações acerca do ordenamento jurídico em vigor, incentivando a 

atomização das demandas, que deveriam ser tratadas de maneira molecularizada. Por sua 

vez, o processo coletivo se mostra o meio mais adequado para o controle judicial de políticas 

públicas, especialmente no tocante à reforma estrutural, mas são necessários alguns 

rearranjos, já que nem todo conflito coletivo pode ser considerado estrutural. 

Em razão disso, é importante a identificação deste tipo de litígio, que começa a ser 

estudado a partir da década de 50, com o caso Brown vs Board of Education, em que havia 

diversos feixes de conflitos, marcados pela complexidade e pela multipolaridade. 

Normalmente, este tipo de conflito envolve diversos aspectos, como no caso da 

reestruturação do ensino americano, em que vários setores precisam ser modificados, não 

bastando apenas a possibilidade de abertura de vagas para estudantes negros estudarem 

juntos com brancos. Estes conflitos não apresentam aspecto bipolar, com caráter 

retrospectivo e reparatório, marcados pela rigidez formal, mas são mutáveis, de modo que é 

possível a formação de pretensões futuras em decorrência de modificações fáticas. Ademais, 

há uma violação sistêmica de direitos, sem que seja identificado um infrator específico, 

havendo necessidade de se efetivarem valores constitucionais violados por uma determinada 

prática institucionalizada. 

 Em razão disso, é necessária uma revisitação dos institutos processuais. No tocante 

à legitimidade ativa, é importante que o autor seja um representante realmente adequado, 

que entenda o conflito e realmente atue para a sua melhor solução. Apesar da atuação do 

Ministério Público como custos legis nos conflitos coletivos em geral, é importante que o 

magistrado possa, no caso concreto, verificar se o representante é efetivamente adequado 

para proteger os interesses em questão. 

Mesmo sendo adequado o legitimado ativo, é essencial que haja um contraditório 

potencializado, com a ampla participação da sociedade no debate, que pode se dar com a 

realização de audiências públicas, com a participação de amicus curiae, bem como com a 

possibilidade de intervenção de outros legitimados, contribuindo, assim, para a legitimação 

democrática das decisões judiciais. Ademais, se mostra importante uma ampliação dos 
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poderes do juiz, que passa a atuar de forma mais ativa durante o acompanhamento e instrução 

da causa, afastando-se da passividade do processo civil tradicional. 

Os litígios estruturais referem-se a questões fáticas complexas e mutáveis, de modo 

que, para garantir a efetividade do processo, é necessária a flexibilização do princípio da 

demanda, desde que haja adequada fundamentação e sempre seja observado o princípio do 

contraditório, franqueando aos envolvidos o direito de se manifestarem sobre eventuais 

modificações de pedidos que sejam necessários.  

A utilização dos métodos alternativos de resolução de conflitos também se mostra 

bastante importante, pois permite que as próprias partes cheguem a um acordo sobre as 

questões que, muitas vezes são complexas e demandam um planejamento estruturado para a 

sua resolução. Mesmo que seja proferida uma sentença, o constante diálogo entre os 

envolvidos continuará durante todo o cumprimento da decisão, de modo que se mostra mais 

adequado que as partes tentem chegar a um acordo logo no início, evitando um trâmite 

processual longo que, em muitos casos, chegará ao mesmo resultado. 

A decisão judicial nos litígios estruturais não se limita a resolver o conflito do 

passado, mas se projeta no futuro e habitualmente tende a influir em políticas públicas do 

setor afetado, seja para propor novas ou diferentes práticas institucionais ou modificações 

nas estruturas burocráticas, que vão muito além do caso em questão. A sentença consagra 

uma obrigação jurídica indeterminada, de valor político e tem como finalidade chamar a 

atenção para um debate público sobre o tema.  

Além disso, após a sentença, o diálogo continua e se aprofunda para facilitar o 

cumprimento do que foi decidido. No processo estrutural, a etapa da execução só se finaliza 

quando o objetivo é alcançado, o que muitas vezes, demora, já que normalmente é necessária 

uma etapa de planejamento, fixando-se objetivos, etapas de execução e prazos 

correspondentes para a consecução dos objetivos almejados. O magistrado pode servir-se 

tanto de um terceiro independente quanto de órgãos públicos ou entidades privadas para o 

acompanhamento da execução, sempre privilegiando o diálogo entre as partes.  

 Os casos apresentados no presente trabalho ilustram as características do litígio 

estrutural. Apesar da ausência de legislação específica, foi possível o seu trâmite diante da 

postura ativa do magistrado ao entender que o processo estrutural demanda uma modificação 

da visão tradicional bipolar para uma análise policêntrica da questão. 
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 O sistema da civil law e a mentalidade dos operadores do direito ainda demandam a 

necessidade de elaboração de leis para a aplicação ao caso concreto. Neste sentido, o Projeto 

de Lei n.º 8.058/2014, que institui o processo especial para o controle e intervenção em 

Políticas Públicas pelo Poder Judiciário, prevê disposições bastante relevantes para o trâmite 

destes processos estruturais, o que poderá contribuir em muito para o futuro sucesso da 

intervenção do Judiciário em políticas públicas.  

 No entanto, na ausência de uma lei específica, verifica-se que é possível a tramitação 

deste processo no atual sistema processual. Apesar de, ainda, apresentar um caráter bastante 

bipolar, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe várias inovações que permitem uma 

maior flexibilização processual, com a condução mais ativa e colaborativa do processo.  

Além da legislação, é necessária uma mudança de mentalidade de todas as partes 

envolvidas, especialmente do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria, pois o 

sucesso das medidas demanda que haja efetiva vontade de modificação por parte de todos 

os envolvidos. De nada adianta a edições de leis se não houver efetiva vontade política de 

mudança, com especialização de pessoal, formação de corpo técnico e estrutura material. 
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