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RESUMO: Após a redemocratização do Brasil com a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, vários direitos fundamentais sociais foram outorgados aos cidadãos, que, 
infelizmente, com o passar dos anos, não conseguem exercer adequadamente esses direi-
tos. Diante do descaso do Executivo e do Legislativo no trato dessas questões, o Judiciário 
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passa a ser provocado com mais frequência pela população, colocando tal poder no centro 
das discussões de políticas públicas. Nesse contexto, discute-se de que modo podem as 
decisões estruturais auxiliar a atividade jurisdicional enquanto vetor de implementação de 
políticas públicas e como as regras e os princípios do Código de Processo Civil de 2015 
podem funcionar como base normativa no cumprimento desse objetivo.

PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas; processo civil; direito constitucional.
ABSTRACT: After the democratization of Brazil with the promulgation of the Federal 

Constitution of 1988, several fundamental social rights were granted to citizens, who, un-
fortunately, over the years, cannot adequately exercise these rights. Given the Executive 
and Legislative’s disregard for dealing with these issues, the judiciary is more frequently 
provoked by the population, putting such Power at the center of public policy discussions. 
In this context, it is discussed how structural decisions can help jurisdictional activity as 
a vector for the implementation of public policies, and how the rules and principles of the 
Civil Procedure Code of 2015 can serve as a normative basis for achieving this objective.

KEYWORDS: public policies; civil procedure; constitutional law.

INTRODUÇÃO

Com a redemocratização do Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, logo se 
percebeu a grande tarefa a ser enfrentada pela política pátria diante da imensa quantidade 
de direitos fundamentais sociais que nela estão descritos e dotados de eficácia imediata.

Contudo, passados mais de trinta anos de sua vigência, notou-se que os poderes 
Executivo e Legislativo, que são os mais ligados não só à criação, como também na 
implementação de políticas públicas sociais, geraram um grave quadro social de negli-
genciamento na efetivação prática daqueles direitos.

Neste contexto, a sociedade civil, diante da péssima qualidade dos serviços públicos 
proporcionados pelo poder público, como aqueles das áreas da saúde, da educação, do trans-
porte, da habitação, do meio ambiente e do trabalho, só para mencionar alguns, viu-se obri-
gada a deduzir suas pretensões perante o Poder Judiciário na salvaguarda desses direitos.

Mediante essa litigância pautada por interesses públicos, surgia o controle jurisdi-
cional de políticas públicas no Brasil. Todavia, como o aparato processual civil brasileiro, 
num primeiro momento, estava todo voltado para a solução de lides baseadas em uma 
lógica bipolar - a do vencedor e do vencido -, percebeu-se que, para a solução de lides 
multifacetárias, como as que têm por objeto a implementação de direitos fundamentais 
sociais via judicial, aquela concepção era insuficiente.

Nesse sentido, algumas novas técnicas processuais começaram a ser estudadas 
pela doutrina, o que ocasionou seu acolhimento pela jurisprudência a fim de melhor solu-
cionar problemas da coletividade, a exemplo das ações coletivas e o controle concentrado 
de constitucionalidade. Entre essas novas técnicas, a discussão que aqui se pretende 
fazer é a de que como as decisões estruturais, conceito relativamente novo no Direito 
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brasileiro, podem contribuir decisivamente na implementação de políticas públicas pela 
atuação do Judiciário.

Para isso, discute-se não só a respeito das vantagens da atuação jurisdicional 
estruturante em tais hipóteses, como também de que maneira o Código de Processo Civil 
de 2015 poderá oferecer uma base normativa mais adequada na busca pela efetividade 
prática de direitos fundamentais sociais.

A ideia de que as decisões estruturais possam ser um vetor viável de implemen-
tação de políticas públicas no Brasil começa agora a sua trajetória, mas bons exemplos 
já podem ser colhidos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, como o julgamento da 
ADPF 347 pelo Supremo Tribunal Federal, no ano de 2015. Apesar dos vários bloqueios 
institucionais existentes à atividade jurisdicional estruturante, cujo objeto processual são 
as políticas públicas sociais, pode-se dizer também que seu estudo já conta com vários 
adeptos que defendem a viabilidade de aplicação deste novo mecanismo no atual cenário 
jurídico. É o que se passa a analisar.

1. POLÍTICAS PÚBLICAS COMO FOCO DE INTERESSE PARA O DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL

Ao longo das últimas décadas, dado seu caráter interdisciplinar, pode-se dizer que 
o conceito de políticas públicas tem variado de acordo com as circunstâncias históricas, 
sociais e econômicas. Com frequência, encontram-se, na área acadêmica, vários debates 
entre economistas, juristas e administradores que acabam não conseguindo estabelecer 
um consenso mínimo a respeito do que pode ser compreendido no que tange a esse 
importante objeto de estudo.

Apesar da dificuldade de conceituar cientificamente o que deve ser entendido por 
políticas públicas, não se pode negar que esse tema, cada vez mais, tem se infiltrado no 
cenário jurídico brasileiro após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Primeiro, 
por conta da vasta quantidade de incumbências cometidas ao Estado; segundo, pela 
enorme carga tributária compelida aos contribuintes com o intuito de subsidiar a realização 
desses objetivos sociais.

Nesse sentido, diante da ampliação do universo jurídico pátrio, em que os direi-
tos fundamentais e sociais estão deixando de ser meras declarações retóricas para se 
converterem em direitos positivados nas leis e na Constituição, na busca por efetividade 
prática, nada mais oportuno que o estudo das políticas públicas enquanto um esquema 
de conciliação de interesses e “institucionalização de conflitos”.1 principalmente quando 
os poderes políticos mais afetos à elaboração e à realização de políticas públicas ligadas 
aos direitos fundamentais e sociais, tais como o Executivo e o Legislativo, não conseguem 
atender minimamente parte considerável da população, que acaba tendo que provocar o 
Poder Judiciário.

1 CAMPILONGO, 1997, p. 85.
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De modo geral, com intuito de estabelecer uma base conceitual do que pode ser com-
preendido por políticas públicas, adota-se a definição proposta pela professora Maria Paula 
Dallari Bucci, para quem as políticas públicas são os programas de ação governamental 
que têm por “objetivo coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, 
para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados”.2 3 4

Com isso, demonstra-se que o conceito de políticas públicas, aqui seguido, não 
tem nenhuma relação com políticas partidárias, mas sim com a política enquanto atividade 
de conhecimento e organização do poder.5 E, baseado nessa concepção, discutir-se-á o 
modo pelo qual a política pública poderá ser realizada, em algumas ocasiões, por meio do 
direito processual civil, diante de um sistemático caso de negligenciamento proporcionado 
pelos poderes Legislativo e Executivo na efetivação prática dos direitos fundamentais e 
sociais titularizados pela coletividade.

Tal falta de efetividade, comumente, é decorrente da ausência de coordenação 
entre medidas legislativas, administrativas e orçamentárias e forma um conjunto de vícios 
estatais; esses geradores da ineficiência de políticas públicas que implicam violações a 
direitos humanos, independentemente do aspecto semântico-estrutural da normatividade 
constitucional sobre direitos sociais e econômicos. Para Priscila Lini, isso significa que, 
na construção de um Estado de bem-estar social, como é o caso do modelo estatal pro-
metido pela Constituição Federal de 1988, “para que o atendimento e acesso à cidadania 
sejam satisfatórios, o Estado deve agir no sentido de oferecer os elementos necessários 
à inclusão e afirmação de determinados segmentos sociais”.6

2 BUCCI, 2006, p. 241.
3 Com um conceito de políticas públicas similar ao da professora Maria Paula Dallari Bucci, cite-se a concepção 

da Dra. Heloísa de Mattos Höfling, para quem as políticas públicas seriam a “ação do Estado implantando 
um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade”. 
(HÖFLING, 2001, p. 31).

4 Com um conceito de políticas públicas mais ligado ao exercício da atividade administrativa, segue a lição de 
Ana Paula de Barcellos que atribui ser da “competência da Administração Pública efetivar os comandos gerais 
contidos na ordem jurídica e que, para isso, cabe-lhe implementar ações programas dos mais diferentes 
tipos, para garantir a prestação de determinados serviços, etc. Caso em que tal conjunto de atividades 
pode ser identificado como ‘políticas públicas’. Sendo fácil perceber que apenas por meio de políticas 
públicas o Estado poderá, de forma sistemática e abrangente, realizar os fins previstos na Constituição (e 
muitas vezes detalhados pelo legislador), sobretudo no que diz respeito aos direitos fundamentais que de 
dependam de ações para sua promoção”. (BARCELLOS, 2005, p. 90).

5 “Esta concepção é plenamente consentânea com a ideia de que o poder estatal é uno e se direciona 
à consecução dos seus objetivos. Assim, políticas públicas, no Brasil, são todas aquelas atividades 
desenvolvidas pelas formas de expressão do poder estatal tendentes à realização dos objetivos insculpidos 
no art. 3º da Constituição Federal. Entre estes objetivos, destaca-se a efetivação dos direitos fundamentais, 
com especial enfoque para a igualdade substancial: ‘construir uma sociedade livre, justa e solidária’ (inciso 
I), ‘erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais’ (inciso III) e 
‘promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação’ (inciso IV). A garantia de ‘desenvolvimento nacional’ (inciso II) é de objetivo que, em última 
análise, subsidia a efetivação da igualdade substancial”. (CANELA JR., 2011, p. 57-58).

6 LINI, 2014, p. 174.
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Dessa forma, percebe-se que, forçosamente, o Judiciário acaba transformando-
-se no palco das contendas que envolvem formas de implementar políticas públicas 
vocacionadas ao atendimento de direitos sociais, que estão delineadas nas leis e na 
Constituição. Além do mais, passa a ser o processo civil “o espaço privilegiado para sua 
discussão, pois nele eclodem aqueles conflitos resultantes do mau funcionamento ou das 
disfuncionalidades dessas políticas”.7

Nesse sentido, passam as políticas públicas a fazer parte da causa de pedir da 
petição inicial, pela qual o Poder Judiciário irá dedicar-se à tentativa de solucionar o 
conflito. E isso ocorre frequentemente no âmbito das ações coletivas, mas está presente, 
também, em litígios de caráter privado dotados de alto teor social, como, por exemplo, 
nas demandas de reintegração de posse propostas por proprietários contra movimentos 
sociais ou em ações individuais distribuídas por indivíduos que pretendem ter acesso a 
algum medicamento ou a vagas para seus filhos no sistema educacional público.

Assim, mesmo quando o processo se volta exclusivamente à solução de litígios 
privados, como os supramencionados, pode-se inferir que o direito processual tem um 
caráter destacadamente público, pois está ligado à atuação do poder jurisdicional do Estado.

Nessa medida, se no Estado Liberal o Poder Judiciário tinha um papel bastante 
secundário por estar voltado apenas para a solução de litígios individuais, despido de 
qualquer possibilidade de ir mais além ao exercer a jurisdição, isso já não ocorre nesse 
novo modelo de Estado desenhado após a promulgação da Constituição Federal de 
1988.8 E isso tanto o é que o processo civil coletivo surge com o declínio do modelo estatal 
liberal, a partir do reconhecimento de funções interventivas do próprio Estado, que, ao 
regular o papel e a forma de agir de determinados sujeitos processuais (Ministério Públi-
co, Defensoria Pública, etc.), combinado com a atuação de juízes mais fiéis à teoria dos 
direitos fundamentais, desenhou-se um novo parâmetro hermenêutico em que é possível 
judicializar políticas públicas. E é exatamente nesse quadrante que reside o interesse do 
direito processual pelas políticas públicas.

7 SALLES, 2005, p. 38.
8 Para Fredie Didier Jr., “não é mais possível na atualidade utilizar a noção de jurisdição para um modelo de 

Estado que não mais existe, notadamente em razão de diversos fatores, tais como: i) a redistribuição das 
funções do Estado, com a criação de agências reguladoras (entes administrativos, com funções executiva, 
legislativa e judicante) e executivas; ii) a valorização e o reconhecimento da força normativa da Constituição, 
principalmente das normas-princípio, que exigem do órgão jurisdicional uma postura mais ativa e criativa 
para a solução dos problemas; iii) o desenvolvimento da teoria jurídica dos direitos fundamentais, que impõe 
a aplicação direta das normas que os consagram, independentemente de intermediação legislativa; iv) a 
criação de instrumentos processuais como o mandado de injunção, que atribui ao Poder Judiciário a função 
de suprir, para o caso concreto, a omissão legislativa; v) a alteração da técnica legislativa: o legislador 
contemporâneo tem-se valido das técnicas das cláusulas gerais, deixando o sistema normativo mais aberto 
e transferindo expressamente ao órgão jurisdicional a tarefa de completar a criação da norma jurídica do 
caso concreto; v) a evolução do controle de constitucionalidade difuso, que, dente outras consequências, 
produziu entre nós a possibilidade de enunciado vinculante da súmula do STF em matéria constitucional, 
texto normativo de caráter geral, a despeito de produzido pelo Poder Judiciário”. (DIDIER JR., 2015, p. 
153-154).
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1.1. A articulação entre o Direito Processual Civil e o Direito Constitucional em 
torno das políticas públicas

Se durante muito tempo o processo judicial foi considerado como o método institu-
cional de solução de controvérsias em que suas ferramentas, numa concepção bastante 
difundida no Brasil, eram voltadas para a análise da lide,9 enquanto conflito de interesses, 
qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita, para a multiplicidade dos interesses 
que se inter-relacionam no âmbito da efetivação de políticas públicas, o modelo mencionado 
é totalmente deficitário.

Conforme se procura demonstrar aqui, essa situação será justificada à medida 
que, diante do negligenciamento dos Poderes Executivo e Legislativo em bem-atender o 
conteúdo jurídico dos direitos fundamentais sociais, o Judiciário acaba sendo provocado 
pela coletividade que deseja ver efetivada, ainda que minimamente, num plano prático, o 
acesso a tais direitos.

Sob esse aspecto, é necessário recorrer a alguns elementos da teoria geral do 
direito a partir dos quais o atual pensamento do direito processual civil, na sua relação 
com o direito constitucional, baseia-se para compreensão da sua utilidade metodológica 
em torno da crescente demanda por políticas públicas em áreas sociais.

Após a Segunda Grande Guerra Mundial, com a incorporação nos mais variados 
textos constitucionais fundamentados pela dignidade da pessoa e por novos valores sociais 
e culturais, o positivismo jurídico demonstrou que não mais atendia aos desejos da nova 
era política que surgia. Como bem observado por Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves 
de Farias, “curiosamente, a derrocada do positivismo correspondeu à decadência dos 
regimes fascista na Itália e nazista na Alemanha e, entre nós, correspondeu ao movimento 
de redemocratização do País”.10

Na atualidade, o fenômeno que aos juristas se apresenta é a fase pós-positivista, 
a do formalismo valorativo, o que não implica dizer que houve uma ruptura definitiva com 
a anterior fase positivista, que é imprescindível para a compreensão desta nova etapa 
da teoria geral do direito, que interfere diretamente nos paradigmas do direito processual 
civil. Nesta atual fase, não pode o estudioso abdicar por completo de piso vital mínimo 
de segurança jurídica proporcionada pelo positivismo. O Direito converteu-se em instru-
mento que proporciona às pessoas maior poder de participação e de transformação das 
sociedades, por agora desprezar a indiferença e a neutralidade.

O pós-positivismo proporciona a análise social do Direito, incluindo ideias baseadas 
em uma igualdade mínima material. Por ele se aprofunda o estudo da proporcionalidade e 
da razoabilidade, há uma busca na construção do conceito de justiça apoiado no valor, e não 
apenas no plano ideal da norma hipotética fundamental. E é exatamente por este pequeno 
caminho aberto pelo pós-positivismo que ocorre a passagem “de um modelo de Estado 
fundado na lei (Estado legislativo) para um modelo de Estado fundado na Constituição”.11

9 CARNELUTTI, 1999, p. 78.
10 FARIAS, 2014, p. 37.
11 DIDIER JR., 2015, p. 41.
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Em razão desse momento vivenciado pela teoria geral do direito, ocorre uma consti-
tucionalização do direito infraconstitucional, ou seja, a Constituição passa a incorporar, em 
seu texto, regras e princípios que antes se encontravam apenas nas leis infraconstitucionais. 
No caso em exame, não só o texto constitucional como também tratados internacionais de 
direitos humanos12 passam a conter normas processuais, entre elas, algumas são identifi-
cadas como direitos fundamentais. E não sem razão é que o art. 1º do Código de Processo 
Civil de 2015 possui a seguinte redação: “O processo civil será ordenado, disciplinado e 
interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição 
da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”.

Em tal hipótese, ocorre a passagem da Constituição para o centro do debate jurídico, 
que retirou do Código Civil o protagonismo antes por ele exercido no sistema jurídico, caso 
em que o texto maior passa a atuar como o filtro axiológico pelo qual se deve ler o direito 
processual civil. E da intensificação do diálogo entre processualistas e constitucionalistas 
ocorre o aprimoramento da jurisdição constitucional cujo objetivo maior é a aplicação direta 
dos direitos fundamentais e sociais na busca por sua efetividade fática e prática.

Nesse sentido, pode-se afirmar que a nova hermenêutica do direito processual civil 
viabilizada, mediante o aprofundamento da normatividade constitucional, tem condições 
de produzir um melhor procedimento para a discussão da falta de políticas públicas em 
torno dos direitos fundamentais e sociais.

Desse modo, como uma das características mais marcantes da judicialização 
de questões envolvendo a efetivação de políticas públicas sociais é a multiplicidade de 
interesses que se inter-relacionam sobre o objeto do processo, faz-se necessária uma 
completa reformulação da “lógica processual bipolar”,13 de modo a permitir que o Judiciário 
tome contato com todo o problema, sob suas várias perspectivas.

De modo geral, infere-se que a relação entre direito processual e direito constitu-
cional só poderá ser considerada adequada para lidar com políticas públicas se a prática 
processual não estiver ligada ao clássico regime individualista. Até mesmo porque essa 

12 Bons exemplos paradigmáticos da constitucionalização de direitos processuais são os arts. 6º, item 1, 
da Convenção Europeia de Direitos do Homem e o 8º, do Pacto de São José da Costa Rica, a seguir, 
respectivamente citados: Art. 6º (Direito a um processo equitativo), item 1: Qualquer pessoa tem direito a que 
a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente 
e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e obrigações 
de carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela. O 
julgamento deve ser público, mas o acesso à sala de audiências pode ser proibido à imprensa ou ao público 
durante a totalidade ou parte do processo, quando a bem da moralidade, da ordem pública ou da segurança 
nacional numa sociedade democrática, quando os interesses de menores ou a protecção da vida privada 
das partes no processo o exigirem, ou, na medida julgada estritamente necessária pelo tribunal, quando, 
em circunstâncias especiais, a publicidade pudesse ser prejudicial para os interesses da justiça. E art. 8º: 
Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 
tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

13 CHAYES, 1976, p. 1281-1282.
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problemática exige inúmeras soluções, “além de uma visão totalmente distinta daquela 
que sempre governou o direito processual tradicional”.14

1.2. A sindicabilidade das políticas públicas por meio da atividade jurisdicional 
estruturante

Numa breve análise da trajetória do controle jurisdicional de políticas públicas no 
Brasil, até algum tempo atrás, prevalecia a ideia de que a conveniência e a oportunidade 
do ato administrativo pertenciam à esfera do insindicável15 pelo Poder Judiciário.

Contudo, diante das constantes transformações de comportamentos vivenciadas 
pela sociedade brasileira após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a in-
sindicabilidade do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário não pode mais ser 
considerada intocável. Aliás, longe disso, pois, com o avanço do processo civilizatório, 
políticas econômicas e sociais que antes eram pautadas por uma lógica rigidamente hie-
rarquizada, vêm perdendo força porque as elites tradicionais não conseguem mais dispor 
do monopólio da inovação do poder no Estado Democrático de Direito.16

Com destaque para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma de suas 
grandes decisões que gerou um amplo debate acadêmico a respeito do controle jurisdicional 
de políticas públicas foi o julgamento monocrático do Min. Celso de Mello, em 2004, da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de nº 45. Essa ação, proposta pelo 
Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, tinha como pretensão básica a suspensão 
do veto presidencial aposto ao art. 59, § 2º, da Lei nº 10.707/2003,17 que dispunha sobre 

14 CRUZ, 2017, p. 77.
15 Constitucional e Administrativo. Constituição Dirigente e Programática. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Ação Civil Pública para obrigar o Governo Goiano a construir um centro de recuperação e triagem. 
Impossibilidade Jurídica. Recurso Especial não conhecido. 1. O Ministério Público do Estado de Goiás, com 
base nas Constituições Federal e Estadual e no art. 4º do Estatuto da Criança e do adolescente, ajuizou 
ação civil pública para compelir o governo estadual a construir um centro de recuperação e triagem, em 
face de prioridade genericamente estabelecida. O TJ/GO, em apelação, decretou a carência da ação por 
impossibilidade jurídica. 2. A Constituição Federal e em suas águas a Constituição do estado de Goiás 
são “dirigentes” e “programáticas”. Têm, no particular, preceitos impositivos para o legislativo (elaborar 
leis infraconstitucionais de acordo com as “tarefas” e “programas” preestabelecidos) e para o judiciário 
(“atualização constitucional”). Mas, no caso dos autos as normas invocadas não estabelecem, de modo 
concreto, a obrigação do executivo de construir, no momento, o centro. Assim, haveria uma intromissão 
indébita do poder judiciário no executivo, único em condições de escolher o momento oportuno e conveniente 
para a execução da obra reclamada. 3. Recurso especial não conhecido. Decisão recorrida mantida. REsp 
63.128, Rel. Min. Adhemar Maciel, Sexta Turma, unânime, julgado 11.03.1996, DJ 20.05.1996.

16 Para Carlos Eduardo de Vasconcelos, um dos fatores que podem ser mencionados que justifica essa 
mudança de comportamento da sociedade no evoluir do processo civilizatório seria a decorrente das 
“novas tecnologias da informação, que possibilitaram o acesso ao conhecimento pela grande massa 
populacional, pois, a exemplo da tripartição do poder formal em executivo, legislativo e judiciário, consolida-
se uma tripartição do poder material entre Estado, Mercado e Sociedade Civil Organizada/pluralista”. 
(VASCONCELOS, 2017, p. 31).

17 “Art. 59. [...] parágrafo 2º: Para efeito do inciso II do caput, consideram-se como ações e serviços públicos de 
saúde a totalidade das dotações do Ministério da Saúde, deduzidos os encargos previdenciários da União, 
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as diretrizes para a elaboração do orçamento da União Federal para o ano de 2004, por 
violação a preceito fundamental da Constituição Federal.

Apesar da ADPF 45 ter perdido o seu objeto, tendo em vista que o Presidente da 
República encaminhara projeto de lei ao Congresso Nacional restabelecendo o dispositivo 
vetado, que foi aprovado, isso não impediu que o Min. Celso de Mello proferisse longo voto, 
com claro propósito doutrinário, que, por ele, foi considerada a possibilidade de controle 
jurisdicional das políticas públicas.

Para este julgador, de acordo com sua percuciente decisão, diante das omissões 
administrativas, nada poderia impedir a ação judicial para garantir o cumprimento de 
direitos fundamentais de natureza econômica, social e cultural que necessitem de ações 
estatais para serem concretizados. Indo além, Celso de Mello desconstruiu a “reserva do 
possível”,18 enquanto argumento genérico para defesa estatal, quando esse é desprovido 
de qualquer espécie de comprovação objetiva de que não é possível em dado contexto 
a concretização do direito invocado diante da realidade financeira do ente público e a 
pretensão deduzida contra o Estado for irrazoável.

Para Felipe de Melo Fonte, esse precedente constitui o primeiro enfrentamento 
direto “dos argumentos envolvendo políticas públicas pelo Supremo Tribunal Federal, muito 
embora as soluções aventadas pelo Min. Celso de Mello não estejam infensas a críticas 
e não tenham o crivo do colegiado”.19

Na verdade, independentemente do posicionamento do estudioso a respeito do 
controle jurisdicional de políticas públicas, com frequência, discutido academicamente, 
nos dias de hoje, pode-se afirmar que ele está cada vez mais arraigado na prática forense. 
Várias decisões, diariamente, recaem sobre esse tema, o que implica, ao direito processual 
civil, o dever de estudar o fenômeno com o intuito de oferecer mecanismos mais adequados 
no trato dessa temática.

Entre as várias vertentes do direito processual que contemporaneamente estão mais 
vocacionadas a lidar com a temática do controle jurisdicional de políticas públicas, cite-se 
o processo estrutural. Embora o seu estudo não seja exatamente uma novidade no Direito 

os serviços da dívida e parcela do Ministério financiada com recursos do Fundo de Combate e Erradicação 
da Pobreza”.

18 Apesar da concepção de reserva do possível ser, nos dias de hoje, um tema bastante conhecido para os 
estudiosos do direito público, é oportuna a lição de Ingo Wolfgang Sarlet, para quem a reserva do possível 
abrange uma tríplice dimensão, nos seguintes termos: “a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos para 
a efetivação dos direitos fundamentais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, que 
guarda íntima conexão com a distribuição das receitas e competências tributárias, orçamentárias, legislativas 
e administrativas, entre outras, e que, além disso, reclama equacionamento, notadamente no caso do 
Brasil, no contexto do nosso sistema constitucional federativo; c) já na perspectiva (também) do eventual 
titular de um direito a prestações sociais, a reserva do possível envolve o problema da proporcionalidade 
da prestação, em especial no tocante à sua exigibilidade e, nesta quadra, também da sua razoabilidade”. 
(SARLET, 2006, p. 301).

19 FONTE, 2015, p. 41.
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brasileiro, sua conceituação e caracterização adaptam-se com mais vigor para a solução 
de questões que estão ligadas diretamente ao controle jurisdicional de políticas públicas.

Para Owen Fiss,20

O processo estrutural é aquele em que o órgão julgador, ao con-
frontar a burocracia do Estado com os valores constitucionais, 
determina a reestruturação da organização no sentido de eliminar a 
ameaça a tais valores em virtude de atos praticados pelos arranjos 
institucionais já existentes, sendo a injunction o meio pelo qual essas 
diretivas de construção são transmitidas.21

Pelo processo estrutural, o juiz pode afastar as indesejadas e reiteradas práticas 
contrárias aos direitos fundamentais e sociais que geram o terrível quadro da falta de 
efetividade pertinente à prática no cumprimento de tais direitos. Na jurisdição estrutural, o 
juiz passa a ter um papel mais ativo, pois, ao decidir a demanda, não só apenas declara o 
direito, como também busca traçar algumas estratégias com os demais poderes políticos 
na busca do cumprimento de sua decisão em caráter diferido.

O processo estrutural cuja demanda por ele veiculada envolva o controle de políticas 
públicas por meio do Judiciário abarca múltiplos polos de interesses, pois o infrator do direito 
figura como uma abstração, e as partes afetadas não são indivíduos, e sim a coletividade. 
Assim sendo, “percebe-se que sua estrutura difere de um processo de litigação tradicional. 
Não é bipolar, estruturado em duas partes, mas difuso e multifacetário”.22

Mediante o processo estrutural, o juiz busca a implementação de valores públicos 
reputados, juridicamente relevantes, todavia, infelizmente, não foram espontaneamente 
cumpridos pelos outros poderes políticos. Aqui, o Judiciário não emite decisão sobre a 
responsabilidade monetária de fatos passados, mas sim uma ordem de natureza injuntiva 
orientada para o futuro.

De acordo com Edilson Vitorelli:

Indenizar aqueles que sofreram com o ilícito é ineficaz para se atingir 
o objetivo de realizar o interesse público, porque não se impede que 
as violações continuem ocorrendo. É preciso tomar a violação como 
ponto de partida para encontrar formas de cessar o comportamento 
que a origina ou o contexto estrutural que a favorece.23

20 FISS, 1979, p. 2.
21 The structural suit is one in which a judge, confronting a state bureaucracy over values of constitutional 

dimension, undertake store structure the organization to eliminate a threat to those values posed by the 
present institution al arrangements. The injunction is the means by which these reconstructive directives 
are transmitted. (FISS, 1979, p. 2, tradução nossa).

22 “A structural-injunction law suit differs from traditional litigation. It is not bipolar with a two-party structure, 
but diffuse and multicentered”. (RENDLEMAN, 2010, p. 498, tradução nossa).

23 VITORELLI, 2017, p. 371.
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Por fim, quer o processo estrutural reformar não apenas as instituições públicas, 
como também as privadas, a fim de permitir a promoção dos valores constitucionais 
almejados, visto que, no mundo global de hoje, em algumas ocasiões, a esfera privada 
pode ser uma ameaça ainda maior aos direitos fundamentais e sociais do que o próprio 
poder público. Basta lembrar dos terríveis desastres ambientais que ocorreram no Brasil 
recentemente, cometidos pela negligência de companhias mineradoras no Estado de Minas 
Gerais, como o caso dos municípios de Mariana e Brumadinho.

No bojo do processo estrutural, que é dotado de uma tutela jurisdicional mais efetiva 
e duradoura, o comportamento das instituições passa a ser supervisionado judicialmente, 
de modo que práticas institucionais e burocráticas possam ser eliminadas, ou pelo menos 
drasticamente reduzidas, com o estabelecimento de uma cultura de efetivação prática de 
direitos fundamentais em todas as suas dimensões.

Assim, para os efeitos do presente tópico, afirma-se que, por conta da complexidade 
dos interesses que envolvem a judicialização de políticas públicas, especialmente as mais 
afetas à implementação de direitos fundamentais e sociais, o processo estrutural pode ser 
considerado um importante vetor condutor dos interesses da coletividade na busca pela 
efetivação de tais direitos.

2. A REVISÃO DA TEORIA DA SEPARAÇÃO DOS PODERES DIANTE DA 
SISTEMÁTICA CRISE DE IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E 
SOCIAIS

Não é necessário ser um cientista social, um economicista, um historiador ou um 
sociólogo de profissão para saber que a sociedade em que hoje se vive é uma sociedade 
repleta de conflitos de massas (trabalho, saúde, religião, ração, sexo e cor), de produção, 
de altos índices de consumo, de inúmeras carências sociais, entre várias outras questões 
existenciais que permeiam a condição humana. Daí deriva o fato de que as situações que 
o Direito deve regular estão tornando-se cada vez mais complexas.

Isso posto, deve-se observar que um sistema jurídico mais maduro deve compreen-
der a necessidade de revisar a clássica concepção da “teoria da separação dos poderes” 
de Monstesquieu.24 Até mesmo porque, na atualidade, é praticamente impossível conceber 
que determinado Estado possa conviver com a radical proibição de interferência judicial 
nos atos praticados pelos outros poderes públicos.

Se o Estado moderno concebido pelos pensadores europeus,25 ao final do século 
XVII, constituiu uma organização rígida e estática, porque o desafio da política da época 
era o de combater o absolutismo monárquico, em um Estado Social essa base ideológica 
já não é de grande utilidade.

24 MONSTESQUIEU, 2008.
25 HOBBES, 2005; LOCKE, 2006; ROUSSEAU, 2008.
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Consequentemente, um sistema de rígida separação de poderes inviabiliza por 
completo que o Judiciário intervenha em políticas públicas, com isso, afastando a possi-
bilidade de cabimento da jurisdição estrutural que tem como um de seus principais focos 
a implementação de direitos fundamentais e sociais.

No Brasil, a satisfação deste requisito é algo já existente, não apenas por conta 
de várias obras dedicadas ao estudo do controle jurisdicional de políticas públicas, assim 
como devido à sedimentada jurisprudência do STJ26 e do STF,27 que, ao admitir um redi-
mensionamento da separação dos poderes, permite que “atos de política pública possam 
ser controlados pelo Judiciário, especialmente, em atenção aos direitos fundamentais”.28

Por isso mesmo, diante dessa passagem do individualismo liberal ao Estado So-
cial contemporâneo, torna-se indispensável uma revisão da classificação tradicional dos 
poderes estatais. Porque no modelo constitucional clássico, sem nenhuma pretensão de 
adentrar pelo mérito político do liberalismo, o poder de maior destaque é o Legislativo, ao 
qual compete, na condição de representante do povo, a solene tarefa de conferir expressão 
legal para a soberania popular. E aos demais poderes, o Executivo, na parte administrativa, 
e o Judiciário, diante dos conflitos de interesses, cabe a mera execução das normas legais, 
sem qualquer iniciativa própria.

Todavia, quando a legitimidade do Estado altera a base sob a qual se funda, deixan-
do de lado a soberania popular calcada nas máximas legislativas para a busca da realização 
de interesses da coletividade, “o critério classificatório das funções e, portanto, dos Poderes 
estatais, só pode ser o das políticas públicas ou programas de ação governamental”.29

Apesar de esse contexto favorecer o enaltecimento da função planejadora ligada ao 
Executivo, que deveria ordenar estrategicamente uma multiplicidade de tarefas estatais, 
como esse poder político, nos últimos anos, não tem conseguido atender considerável parte 
da população que demanda pelo cumprimento de direitos sociais, surge a possibilidade 
de o Judiciário adentrar nesse debate a respeito da implementação de políticas públicas.

Contudo não se defende aqui que, diante da revisão da separação dos poderes 
mediante o controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, seria uma espécie de 
salvação dos problemas envolvendo a falta de efetivação prática de direitos fundamentais 
sociais. Pelo contrário.

O que se defende aqui é que, diante da síndrome de inefetividade vivenciada por 
vários direitos fundamentais sociais, que são tão fundamentais quanto os direitos civis da 
igualdade e da liberdade, pode o Judiciário ser um dos agentes do debate a exigir, de forma 
objetiva e esclarecedora, por parte dos demais poderes políticos, de que maneira tem sido 

26 Exemplificativamente, confiram-se as seguintes decisões: REsp 1.315.822/RJ, j. 24.03.2015; REsp 
1.734.315/GO, j. 22.05.2018; REsp 1.699.488/RS, j. 13.12.2018.

27 No STF, confiram-se também os seguintes precedentes: RE 591.581/RS, j. 13.08.2015; ARE 1.032.099 
AgR/RJ, j. 27.10.2017; RE 788.077 AgR/RN, j. 10.09.2018.

28 ARENHART, 2013, p. 397.
29 COMPARATO, 1997, p. 18.
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utilizada a alocação de recursos públicos que custeiam políticas governamentais, mormente 
porque boa parte dos problemas de efetividade prática dos direitos sociais ocorre muito 
mais por conta de desvios sistemáticos que são feitos na execução de políticas públicas 
do que em razão de erros na sua criação.30

2.1. A inadequação da classificação trinária das sentenças no contexto do 
processo civil de interesse público

O Estado Liberal clássico estava preocupado com a defesa de seus indivíduos em 
relação aos demandes do próprio Estado. Não tinha ele qualquer preocupação em evitar 
ou pelo menos minimizar os efeitos que as desigualdades sociais geravam em sua órbita.

Nesse sentido, é possível afirmar o quanto a sentença declaratória lato sensu, em 
sua clássica divisão trinária - constitutiva, declaratória stricto sensu e condenatória - refletia 
a ideologia liberal da intangibilidade da vontade pautada pelos meandros da igualdade e 
liberdade humanas.

De forma sintética e com base na visão estatal descrita, pode-se dizer que a sentença 
constitutiva é aquela composta por um elemento declaratório que, uma vez reconhecido, irá 
conferir ao demandante o direito à modificação de uma situação jurídica que ele não deseja 
e pretende eliminar. A sentença declaratória stricto sensu é a sentença mais simples de 
todas elas, pois apenas se limita a declarar o direito envolvido sem nada lhe acrescentar. 
A sua utilidade maior é a de resolver a crise de certeza jurídica conduzida pelo processo, 
de forma a eliminar os estados de insegurança. A sentença declaratória é a mais simples 
da classificação trinária, sendo composta apenas de uma estrutura lógica, que é o instante 
em que ela declara positiva ou negativamente o direito das partes. No Estado Liberal de 
Direito, essas modalidades de decisões são consideradas suficientes em si mesmas.

Ainda nesse contexto, cita-se a concepção de sentença condenatória, ensinada 
por Enrico Tullio Liebman,31 para quem “não é função do juiz expedir ordens às partes e 
sim unicamente declarar qual é a situação existente entre elas segundo o direito vigente”. 
Segundo esse autor:

30 Um bom exemplo do que aqui se enuncia é o indicado pelo professor Virgílio Afonso da Silva que merece 
ser mencionado. “Parte daqueles que demandam a concessão judicial de medicamentos não o faz para 
obter um medicamento que não está previsto na política governamental, mas tão somente para garantir 
que o fornecimento desse medicamento não seja interrompido por problemas na execução da política. Em 
outras palavras: o recurso ao Judiciário tem como única função garantir acesso a algo já decidido pelos 
poderes políticos”. (SILVA, 2017, p. 395).

31 Este conceito de Liebman reflete, de forma contundente, a visão do direito processual praticado pela Europa 
Continental durante o apogeu do Estado Liberal, pelo que se buscava proteger os cidadãos da figura dos 
juízes, despindo as suas decisões do poder de império, sendo ele aí considerado como um mero burocrata 
que estava completamente subordinado àquilo que criado e aprovado pelo Legislativo (LIEBMAN, 1980, 
p. 15). Ver também Arenhart (2019), para quem a condenação, conforme o ensinamento de Liebman, seria 
“a expressão mais notória da visão clássica sobre a ação condenatória. Cognição absolutamente separada 
de execução. Isto em perfeita atenção à divisão chiovendiana entre o ‘declarar o direito’ e o ‘atuar o direito’ ”.
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Mesmo a sentença declaratória, ao declarar existente entre as partes 
uma relação jurídica, pela qual uma delas deve dar ou fazer alguma 
coisa em favor da outra, declara e formula como vigorante entre as 
partes uma regra jurídica concreta que exige de uma delas o cum-
primento da prestação devida. Não é função do juiz expedir ordens 
às partes, e sim unicamente declarar qual é a situação existente 
entre elas segundo o direito vigente. Idêntico é, neste terreno, o 
conteúdo da sentença declaratória e da condenatória.

Diante deste breve conceito de sentença condenatória, fica fácil observar como o 
liberalismo limitou por demais os poderes do Estado-juiz. Pela condenação, concedia-se 
apenas uma parcela da tutela jurisdicional ao vencedor da demanda. A atividade jurisdi-
cional que reconhecia a condenação exigia meios para operar a execução.32 Contudo, a 
possibilidade de se adentrar ao patrimônio do devedor era algo que estava fora das mãos 
dos juízes.

Se já naquele momento histórico era difícil falar-se em direito ao cumprimento de 
prestações patrimoniais, o que se dirá a respeito de cumprimento, principalmente por parte 
do Estado, de direitos que demandavam sua intervenção direta.

Assim, só seria possível obter a tutela completa do direito reconhecido pela sentença 
condenatória se no caso o condenado adimplisse voluntariamente a sua obrigação. Fora 
daí, a tutela do direito dependeria da propositura da ação de execução, oportunizada ao 
vencedor pela sentença.

Seria a sentença condenatória uma espécie de decisão judicial que só se efetivaria 
na prática no caso em que houvesse o inadimplemento da obrigação nela reconhecida, 
caso ela atendesse aos meios executivos totalmente tipificados em lei.

Por tal tipificação, eliminava-se por completo a possibilidade de um agir mais atento 
do julgador em detrimento do condenado porque a lei executiva era descrita de forma 
certa e precisa para proteção não apenas do patrimônio do cidadão,33 como também do 
respeito à sua autonomia privada.

Com base nessas concepções teóricas da dogmática clássica do processo civil, 
percebe-se que, em um processo cuja demanda contenha em seu bojo um interesse 
público e o direito se relacione aos anseios da coletividade, como é o caso dos direitos 
fundamentais sociais, o cabedal processual liberal é insuficiente e inadequado.

32 Para Luiz Guilherme Marinoni, “se a sentença condenatória é ligada às modalidades executivas tipificadas 
na lei, elimina-se a possibilidade de o juiz utilizar qualquer outro meio de execução, controlando-se, dessa 
forma, a sua possibilidade de arbítrio. Na mesma linha, deixando-se claro que a esfera jurídica do réu não 
pode ser invadida por meio executivo não previsto na lei, garante-se a liberdade ou a segurança psicológica 
do cidadão. Essa segurança seria derivada da ‘certeza do direito’ ou da garantia de que somente poderiam 
ser utilizados os meios executivos tipificados na lei”. (MARINONI, 2006, p. 238).

33 “Em outras, palavras, a lei, ao definir os limites da atuação da executiva do juiz, seria uma garantia de 
justiça das partes no processo”. (MARINONI, 2006, p. 225).
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Por isso, para alcançar um número bem maior de pessoas mediante complexas 
ordens de execução dirigidas a coibir os desvios existentes nas políticas públicas mais 
afetas aos direitos sociais é que se faz necessária uma nova modalidade de demanda, 
que é o processo pautado por interesses públicos.

Nos Estados Unidos, esta concepção foi muito bem descrita por Abram Chayes,34 
conhecida naquele país pela expressão public law litigation. No public law litigation, o Judi-
ciário não é mais chamado para resolver disputas entre indivíduos de acordo com princípios 
do direito privado, mas, sim, para lidar com reivindicações, que podem ser extraídas das 
leis e da Constituição, que tratam sobre mudanças sociais, programas governamentais e 
políticas públicas.

A natureza do processo civil de interesse público exige um novo modo de pensar 
a atuação do Judiciário, em que essa deixa para trás a lógica do vencido e do vencedor 
voltada ao aprimoramento ou implementação de políticas públicas ligadas à satisfação 
de interesses sociais.

E é exatamente por este marco teórico que as decisões estruturais que aqui se 
defende na condição de hábeis vetores de condução das políticas públicas demonstram 
aptidão para o bom cumprimento da demanda por direitos sociais.

As decisões estruturais são ordens judiciais dirigidas às autoridades públicas 
que não se limitam ao cumprimento de obrigações de fazer ou de não fazer. São ordens 
que se voltam à reestruturação de planos do governo para assegurar a tutela de direitos 
fundamentais. Desejam elas eliminar a burocracia estatal35 a fim de fazer valer os valores 
constitucionais contidos no núcleo essencial dos direitos fundamentais que os abrigam. 
Todavia, dado o seu caráter extremamente intrusivo, seriam elas excepcionais.

Nesse sentido, pode-se dizer que essa forma estrutural de tutela, que é uma ma-
nifestação do processo de interesse público, mostra-se a mais adequada para combater, 
ou pelo menos amenizar, os efeitos, da crise de inefetividade prática de direitos sociais 
no Brasil.

2.2. As decisões estruturais enquanto vetores de implementação de políticas 
públicas

Influenciadas pelo direito constitucional norte-americano, é possível afirmar que as 
normas fundamentais da Carta Magna brasileira de 1988, domicílio dos valores constitu-
cionais, são dotadas de uma linguagem muito mais aberta e ambígua do que a existente 
nos textos das legislações infraconstitucionais.

Por meio dessa especial categoria normativa é que se transfere ao intérprete parte 
do papel de criação do Direito à luz do caso em concreto, pelo qual poderá ele lhe dar um 

34 CHAYES, 1979, p. 1285.
35 FISS, 1979, p. 3.
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significado específico, seja definindo não apenas o conteúdo operacional de tais valores, 
como também as prioridades a serem consideradas em caso de conflito.

Na atual sociedade brasileira, marcada pela presença estatal, tais valores deter-
minam a qualidade da existência social, e a quantidade de sujeitos que lhes conferem 
significado são as mais variadas possíveis quanto à própria população. O Judiciário, 
ultimamente, dado à carência e à negligência do modo como são tratados determinados 
valores públicos por parte do Legislativo e, principalmente, do Executivo, tem contribuído 
muito mais com os debates públicos por conta da frequente judicialização de tais questões.

Diante desse novo contexto, percebe-se que a forma de atuação do Judiciário ga-
nhou novas acepções em virtude da alteração da realidade social, marcada pela existência 
de burocracias estatais e pelo frequente descompromisso do poder público em atender a 
um mínimo básico necessário de realização dos direitos fundamentais sociais.

As violações a esses direitos não são decorrentes de atos isolados, mas, sim, de 
reiteradas práticas institucionais geradoras de problemas estruturais e, por conta do teor 
retrospectivo das sanções criminais e das indenizações, na busca de uma solução mais 
viável desse generalizado quadro de descumprimento de direitos, que pode ser chamado 
de caso estrutural,36 a medida judicial mais adequada seria a decisão estrutural.

De acordo com Fiss,37 as decisões de base estrutural partem da crença de que 
os valores constitucionais não podem ser plenamente assegurados sem que se façam 
mudanças básicas na estrutura de várias instituições que operam em larga escala, tais 
como as instituições políticas que lidam com a lógica majoritária.

A partir das decisões estruturais, o juiz passa a ter um papel mais ativo ao supervi-
sionar a implantação de políticas públicas por estar mais propenso na busca da transfor-
mação da realidade social ao envolver todo o funcionamento de determinada instituição, 
tendo por objetivo maior adequá-la ao seu comando decisional, não a limitando a meros 
incidentes ou transações de ordem privada.

Note-se que, apesar das decisões estruturais serem mais indicadas do que o 
processo civil da sentença declaratória na discussão de políticas públicas deficitárias, a 
jurisdição estrutural, assim como o processo estrutural, possui uma natureza residual. E 
isso porque o Poder Judiciário tem atribuição constitucional residual em matéria de políticas 

36 Para Marcella Pereira Ferraro, as características dessas violações, configuradas judicialmente como casos 
estruturais (nem individuais nem bipolarizados, portanto), podem, de modo geral, ser sintetizadas nos pontos 
a seguir, da seguinte forma: 1. As violações de direitos não são pontuais e isoladas - são dinâmicas e estão 
em curso; 2. Há alteração da estrutura das partes, de modo que o infrator se põe como uma abstração e 
as partes afetadas são grupos; 3. O foco da preocupação quando se está pensando nesse tipo de violação 
não são as condutas específicas que não observam direitos, mas o próprio contexto (background) em que 
acontecem; 4. Não ganha relevância a averiguação de intenções e culpa para configurar essa espécie de 
violação de direitos; 5. De modo geral, existe uma relação que se prolonga no tempo entre as vítimas e 
as instituições (frequentemente caracterizada por dependência ou compulsoriedade); 6. A causalidade é 
complexa, não havendo um “natural stopping point” na análise de suas causas. (FERRARO, 2015, p. 14-15). 
Ver também Sharp (1999).

37 FISS, 1979.
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públicas, e o juiz só estará autorizado a proferir decisões estruturais nos casos em que as 
soluções já encontradas, dentro da própria normatividade processual, forem insuficientes 
ou inadequadas. Somente nos casos de omissões ou práticas institucionais contrárias aos 
núcleos fundamentais dos direitos sociais é que o Judiciário poderá intervir.

Tal intervenção, preferencialmente, será feita pelo processo coletivo, visto que o 
processo individual no trato de questões sociais tende a produzir mais desigualdade, por 
não promover o correto realinhamento de políticas públicas deficitárias.

Apesar das limitações do controle jurisdicional de políticas públicas, essa concepção 
não pode ser utilizada para afastar o reconhecimento judicial da violação sistemática de 
direitos fundamentais sociais. Essas limitações estão muito mais ligadas à possibilidade de 
efetivação prática de tais direitos pelo próprio Poder Judiciário, pois ele não opina na forma 
como as dotações orçamentárias serão aplicadas em áreas sociais, do que à impossibi-
lidade de seu reconhecimento e criação de mandamentos voltados ao seu cumprimento.

Para Osvaldo Canela, “pensamento diverso consistiria na admissão, pelo Poder 
Judiciário, de que há cidadãos que não dispõem de determinados direitos fundamentais, 
tão só porque o provimento jurisdicional não pode ser atendido de forma imediata”.38

No Brasil, após a Constituição de 1988, tal entendimento despreza o fato de que os 
direitos fundamentais sociais possuem a mesma base normativa e hierarquia dos direitos 
fundamentais civis e políticos, de tal forma que a sua fragmentação é ato inconstitucional 
dissociado do sistema ético de referência pautado pela dignidade da pessoa humana.

3. OBJEÇÕES À JURISDIÇÃO ESTRUTURAL ENQUANTO VETOR DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Embora a atividade judicial estrutural possa produzir uma ofensa à separação dos 
poderes, essa modalidade de intervenção judicial acaba justificando-se quando verificado 
um alto padrão de inércia e omissões políticas diante da massiva violação de direitos 
fundamentais sociais.

São fortes alguns argumentos que defendem a ilegitimidade do Poder Judiciário 
diante do controle jurisdicional de políticas públicas, como, por exemplo, o argumento de 
que o Judiciário pode provocar descontinuidade dos serviços já prestados às pessoas em 
geral que dele dependam, deixando de lado aqueles que já foram postos em andamento 
pelo Poder Executivo, ou o fato de que o juiz não será o melhor ator indicado na determi-
nação da melhor solução para implementação de direitos sociais, pois é desprovido de 
conhecimento técnico adequado no cumprimento de tal desiderato. E, por fim, a falta de 
legitimidade democrática de uma atuação judicial mais proativa, visto que os juízes não 
foram escolhidos pelo voto popular, o que demonstra sua irresponsabilidade perante o 
eleitorado.

38 CANELA JR., 2011, p. 149.
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Apesar da pertinente crítica, neste breve trabalho, refutam-se todas elas, pois, 
em um quadro também democrático, caso os parlamentares e o executivo exerçam suas 
funções de acordo com a cultura dos direitos fundamentais sociais, provavelmente, não 
seria necessária a atuação de juízes na área das políticas públicas.

Principalmente porque, em muitas ocasiões, é o próprio parlamento que provoca a 
atuação do Poder Judiciário por meio de sua atividade partidária,39 visto que os partidos po-
líticos são um dos legitimados a acionar o controle concentrado de constitucionalidade nas 
esferas estadual e federal, com isso, judicializando o tema dos direitos fundamentais sociais.

Além disso, não se pode esquecer que o Texto Constitucional de 1988 disciplina 
não só a independência e harmonia do Judiciário diante do Legislativo e do Executivo, 
como também dedica um capítulo inteiro disciplinando suas prerrogativas e funções, o 
que não o rebaixa diante dos demais poderes, pelo contrário. Nesse sentido, com base 
numa breve lição do professor Inocêncio Mártires Coelho, como o Judiciário foi escalado, 
na peça constitucional, como um dos seus principais atores (art. 2º da CF/88), não poderá, 
agora, a política querer relegá-lo a um papel secundário, única e exclusivamente porque 
seus membros não foram eleitos pelo voto popular.

Isso seria fazer pouco caso das importantes contribuições que a jurisdição tem 
conferido ao país nas últimas décadas. Claro que nem sempre a jurisdição acerta, mas, 
diante da falta de compromisso que tem sido demonstrada pelo Legislativo e Executivo 
no trato de direitos fundamentais sociais, é melhor que a sociedade tenha um poder tão 
constitucional quanto os demais ao qual recorrer.

As decisões estruturais, enquanto vetores de implementação de políticas públicas, 
têm por objetivo a busca pela superação das políticas fracassadas e ineficientes que impli-
cam generalizada e massiva violação de direitos fundamentais sociais. E, por meio delas, 
desacordos políticos insuperáveis e pontos-cegos legislativos podem ser desobstruídos a 
fim de que a prática democrática possa encontrar o seu verdadeiro caminho.

Daí não fazer qualquer sentido em se opor à primazia pura da separação dos 
poderes políticos, que simplesmente não funciona mais nos dias de hoje, em detrimento 
de uma cultura jurídica mais sólida e baseada nos direitos fundamentais, como rege a 
Constituição Federal de 1988.

39 Dois casos podem ser citados: o primeiro deles foi a propositura da ADPF 45, pelo Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB), conforme descrito no item 1.2 deste estudo. O segundo, e mais recente, é 
a ADPF 347, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que teve como uma de suas principais 
pretensões deduzidas contra a União Federal, a declaração do estado de coisas inconstitucional do sistema 
penitenciário brasileiro, assim como a determinação para que o Governo Federal, à época, elaborasse e 
encaminhasse ao STF, no prazo máximo de 3 meses, um plano nacional (“Plano Nacional”) visando à 
superação do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, dentro de um prazo de 3 
anos. Tais julgados podem ser considerados exemplos da atividade jurisdicional estruturante no atual cenário 
jurídico brasileiro. Para Carlos Alexandre de Azevedo Campos, o estado de coisas inconstitucional, técnica 
decisória do Tribunal Constitucional da Colômbia, identifica-se com o conceito de decisões estruturais de 
Owen Fiss e que, na atualidade, tem sido encontrado na jurisprudência das Cortes Superiores da América 
do Sul. (CAMPOS, 2016).
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3.1. O microssistema de negociação processual do código de processo civil de 
2015 enquanto vetor de políticas públicas via decisões estruturais

Conforme prelecionam Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr., o microssistema de 
negociação processual do Código de Processo Civil de 2015 pode ser considerado um 
instrumento de grande utilidade na “solução dos problemas surgidos em razão da sindi-
cabilidade judicial de políticas públicas por meio de ações coletivas”.40

Com a instituição desse modelo experimentalista de reparação, voltado mais ao 
consenso do que à contenda, poderá o juiz ter uma atitude muito mais participativa e co-
laborativa41 com as outras partes do processo na escolha das medidas mais adequadas 
à solução da crise de efetividade prática dos direitos fundamentais sociais.

No microssistema de negociação processual, decisões mais flexíveis poderão ser 
construídas entre as partes sob a supervisão de um Judiciário menos invasivo, caso em 
que as tradicionais formas do procedimento serão ajustadas para atender às necessi-
dades sociais contidas no bojo do processo, mesmo porque o provimento estrutural, ao 
contrário de uma sentença declaratória ou constitutiva, nunca é cumprido da noite para 
o dia, por exigir um contínuo esforço dos poderes políticos envolvidos na implementação 
do comando judicial.

Um bom exemplo disso foi o julgamento do caso Brown v. Board of Education, que 
exigiu da Suprema Corte norte-americana um extraordinário esforço para colocar em prática 
aquela decisão. Tal esforço exigiu que aquela Corte superasse uma grande resistência por 
parte dos Estados que não queriam cumprir a ordem de eliminação da segregação escolar, 
sob a alegação da falta de recursos financeiros e, mormente, por conta de um imaginário 
rural e individualista de parte da população norte-americana, que não concordava que uma 
criança negra poderia estudar na mesma escola que uma criança branca. Brown, apesar 
das críticas feitas por parte da doutrina42 daquele país, assim como a ADPF 45 no Brasil, 
inaugurou uma nova era no cenário jurídico norte-americano, a de que o Judiciário pode 
determinar a adoção de políticas públicas para garantir o cumprimento de direitos funda-

40 DIDIER JR.; ZANETI JR., 2016, p. 36.
41 “O modelo de processo pautado pela colaboração visa a outorgar nova dimensão ao papel do juiz na 

condução do processo. O juiz do processo cooperativo é um juiz isonômico na sua condução e assimétrico 
apenas quando impõe suas decisões. Desempenha duplo papel: é paritário no diálogo e assimétrico na 
decisão. A paridade na sua condução está em que, embora dirija o processual e materialmente o processo 
(art. 139 do CPC), atuando ativamente, essa direção é desempenhada de maneira dialogal. Vale dizer: o 
juiz participa do processo colhendo a impressão das partes a respeito dos seus rumos, possibilitando assim 
a influência dessas na formação de suas possíveis decisões (art. 7º, 9º e 10 do CPC). Toda a condução 
do processo dá-se com a observância, inclusive com relação ao próprio juiz, do contraditório. A assimetria, 
de outro lado, está em que o juiz, ao decidir questões processuais e as questões materiais do processo, 
necessariamente impõe o seu comando, cuja existência e validade independem de expressa adesão ou 
de qualquer espécie de concordância das partes”. (MARINONI, 2015, p. 175).

42 YOO, 1996.
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mentais constitucionalmente assegurados quando as políticas adotadas pelo Executivo e 
o Legislativo não forem aptas ao atendimento da população.

Como visto, no processo estrutural, a técnica dos negócios jurídicos mostra-se de 
grande utilidade por conta das possibilidades de adequação dos procedimentos na busca 
da implementação de políticas públicas por meio da atividade judicial. Dentre elas, destaca-
-se a cláusula geral de negociação processual atípica prevista no art. 190 do CPC/2015. O 
negócio processual atípico é uma genérica afirmação a respeito da possibilidade de que 
as partes têm, “dentro de certos limites estabelecidos pela própria lei, de celebrar negócios 
através dos quais irão dispor de suas posições processuais”.43

Por tal regra, poderão ser negociadas questões que envolvam ônus, faculdade e 
deveres processuais. Contudo observa-se que, no negócio atípico jurídico do processo, o 
que estará sendo negociado não é o direito litigioso em si, mas sim as próprias regras do 
processo. Dado que, nas decisões estruturais que visam à realização de políticas públicas, 
o direito fundamental nelas discutido é indisponível.

Apesar de o caput do art. 190 da lei adjetiva civil mencionar apenas os negócios 
processuais atípicos celebrados pelas partes, não há motivo algum para não se admitir a 
negociação processual atípica que inclua a participação do magistrado, mesmo porque, 
nessa modalidade de negociação, “poder negociar sem a interferência do juiz é mais do 
que negociar com a participação do juiz”.44

Bom exemplo de negociação processual atípica é o acordo celebrado pelas partes 
sob a supervisão do juiz,45 conhecido como “execução negociada”46 de uma decisão es-
trutural. Essa não apenas reconhece as carências sofridas pelo direito fundamental objeto 
da ação, como também determina sua implantação por meio de uma política pública, o 
que acaba exigindo maior margem de negociabilidade entre os poderes constitucionais 
aos quais o decisum foi dirigido.

43 CÂMARA, 2016, p. 124.
44 DIDIER JR., 2015, p. 383.
45 “Vê-se que há (a) casos em que o juiz apenas aplica o que tiverem convencionado as partes, (b) situações 

em que a lei exige a participação do juiz, homologando o negócio processual, e (c) hipóteses em que o juiz 
participa da formação da convenção. Na hipótese do item ‘c’ deve ficar claro que mesmo nesses casos em 
que o juiz participa da formação da convenção, sua manifestação não se equipara à das partes”. (MEDINA, 
2016, p. 337).

46 “É importante sublinhar que, na expressão ‘execução negociada’, há razão para a expressão ser colocada 
entre aspas: aqui, não há uma execução em sentido estrito, pois o Estado-juiz não invade forçadamente a 
esfera jurídica do demandado [execução direta], nem por meio de ameaças o compele a fazer algo [execução 
indireta]. Porém, tomando a palavra execução em sentido amplíssimo (ou seja, no sentido de “efetivação”), 
pode-se afirmar que, numa implantação negociada de política pública em juízo, haveria soft judicial execution 
(escorada na persuasão, na liquidez, na incitação, na flexibilidade, no diálogo e na criatividade), e não hard 
judicial execution (escorada na força, na solidez, na coerção, na rigidez, na imposição e na subsunção). 
Nesse tipo bastante diferenciado de execução judicial, os princípios da boa-fé e da colaboração assumem 
alta densidade, já que a cooperação do executado e a lealdade recíproca entre as partes são indispensáveis 
à obtenção de um cronograma de implantação e, consequentemente, à realização da tutela jurisdicional” 
(COSTA, 2012, p. 5).
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Na negociação processual atípica que visa à implementação da política pública 
contida na decisão estrutural, devem ser observados os seguintes requisitos legais que 
normalmente são exigidos na celebração dos negócios processuais jurídicos em geral: a) 
o processo deve tratar sobre direitos que admitam autocomposição (todavia, deve ficar 
claro que não há nenhum óbice a que o direito em litígio possa ser um direito indisponível 
que admita solução por autocomposição, como ocorre com os direitos coletivos47 e o direito 
aos alimentos); b) que as partes negociantes sejam plenamente capazes;48 c) ausência 
manifesta de situação de vulnerabilidade; e d) ausência de nulidades, mediante observação 
do regime de combinação de requisitos materiais e processuais.

Nesse negócio jurídico processual atípico de matriz executiva, prevalecerá a 
negociação em detrimento da coerção, pois o juiz não invadirá a esfera jurídica do réu. 
Trata-se de um fato jurídico em que o elemento central do suporte fático consiste numa 
declaração de vontade em que a regra autoriza aos sujeitos parciais do processo, dentro 
de limites preestabelecidos e de amplitude variada, o poder de organizarem uma sequência 
procedimental que encadeará a implementação gradual de políticas públicas sociais por 
meio do comando judicial estrutural. Ao acompanhar a celebração de um negócio jurídico 
processual dessa natureza, o juiz não se tornará um conegociante, pois a ele é vedado 
obrigar-se ou se impor quaisquer tipos de ônus e, ao homologá-lo, tal negócio não poderá 
ser considerado como trilateral.

Homologado o negócio jurídico estruturante sob o qual o caminhar do procedimento 
será o seu elemento nuclear, o Judiciário, órgãos do Executivo ou até mesmo do Legis-
lativo poderão promover um controle próprio ou coletivo da execução das fases desse 
cronograma agendado.

Desse modo, baseando-se na lógica negocial, o processo civil, na busca de uma 
solução que não pode ser atingida de forma declaratória, constitutiva ou condenatória, é 
visto muito mais como uma atividade regulatória do que propriamente contenciosa. Caso 

47 Enunciado nº 258 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis: É admissível a celebração de convenção 
processual coletiva.

48 Apesar de o art. 190 do CPC/15 não se referir expressamente à qual modalidade de capacidade que a 
parte celebrante deve possuir na elaboração do negócio processual jurídico atípico, pode ser citado um 
importante ensinamento de Fredie Didier Jr., para quem a capacidade a que se refere o caput da regra em 
comento é a capacidade processual. No caso, exige-se a capacidade processual negocial, que pressupõe 
a capacidade processual, porém não se limitando a ela, pois a vulnerabilidade é caso de incapacidade 
processual negocial, que a princípio não atingirá a capacidade processual geral, como, por exemplo, o 
caso do consumidor que é processualmente capaz, mas diante da regra estudada é considerado como 
um incapaz processual para negociar. Ou, ainda, no caso de uma pessoa casada não poder regular uma 
futura ação real imobiliária sem a participação do cônjuge: apesar de ela ser materialmente capaz, sofrerá 
restrição em sua capacidade processual (art. 73, CPC/15; art. 1647, CC/2002). Inclusive, a própria Fazenda 
Pública é detentora da capacidade processual negocial, pois se pode ela optar pela arbitragem, como maior 
razão, poderá ela celebrar a negociação processual. Por fim, não se deve olvidar que o Ministério Público 
também tem capacidade para celebrar negócios processuais, principalmente quando estiver atuando como 
parte no processo, podendo inserir no termo de ajustamento de conduta, algumas convenções processuais. 
(DIDIER JR., 2015, p. 384-385).
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em que o modelo negocial em estudo estaria muito próximo da maneira como o Executivo 
opera na realização de políticas públicas ao exercer suas funções típicas delineadas pela 
Constituição.

Assim, é possível constatar que a implantação voluntária de direitos fundamentais 
sociais via decisão estrutural não é um fato que decorre da elaboração de um único negócio 
jurídico, mas, sim, de vários em que todos eles estão “interligados por subordinação ou 
coordenação e pertencentes a uma unidade funcional complexa”.49

À vista desses parâmetros gerais estudados, claro está o papel assumido pelo 
negócio jurídico processual que, na busca por mais eficiência das decisões judiciais, faz 
com que a rigidez formal dos comandos legais possa ser flexibilizada mediante consenso. 
Com isso, o juiz passa a ter novas alternativas mais ágeis diante da tarefa de efetivação dos 
direitos fundamentais sociais, via decisões estruturais ao fazer com que os outros poderes 
constitucionais e a sociedade civil possam agir de modo mais regulado e coordenado, 
seja no plano vertical ou no horizontal, por meio de cláusulas negociais mais igualitárias 
e reciprocamente debatidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi visto, pode-se afirmar que o Poder Judiciário, de fato, conheceu uma 
expansão de sua capacidade institucional, nos últimos anos, ao passar a solucionar 
questões que antes eram muito mais afetas aos poderes Executivo e Legislativo, como 
é o caso da implementação de políticas voltadas à pauta de reivindicações dos direitos 
fundamentais sociais. Mais do que isso, em certas situações, a jurisdição acabou sendo 
a única esfera entre os poderes políticos a oferecer uma resposta à altura dos objetivos 
sociais que, diante da crise de negligência de implementação dos direitos prestacionais, 
não conseguiram obter um tratamento mais condizente pela atividade política.

Nesse sentido, fica evidente o impacto que essas relevantes questões sociais 
exerceram sobre o direito processual, que é, por assim dizer, um dos instrumentos de 
excelência sobre o qual a atividade jurisdicional é exercida.

Sem abdicar da importância dos tradicionais meios de solução de controvérsias 
pautados pela lógica bipolar do processo, o reconhecimento de um novo modelo de atuação 
da atividade jurisdicional se faz necessário na busca de soluções mais viáveis voltadas à 
efetiva prática dos direitos fundamentais.

Desse modo, verifica-se que as decisões estruturais podem ser consideradas como 
um bom vetor de implementação de políticas públicas, em caráter excepcional e diferido 
no tempo, pelo Poder Judiciário brasileiro. E para que isso seja viável no sistema jurídico 
nacional pode-se considerar o Código de Processo Civil de 2015 como um exemplo de lei 
que possui total aptidão para conferir o enquadramento normativo exigido que conferirá a 
legitimidade adequada à atividade jurisdicional estruturante.

49 COSTA, 2012, p. 53.
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