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RESUMO 
Dentre outros atributos, a função primordial da jurisdição é tutelar e efetivar os direitos 

fundamentais dispostos na Constituição da República Federativa do Brasil. O presente estudo 

científico aborda a efetividade e concretização dos direitos fundamentais na ordem do modelo 

estrutural do processo civil coletivo, tratando do tema sob a perspectiva da hermenêutica 

constitucional e normas gerais de introdução ao direito brasileiro, ressaltando a importância 

da interpretação da Constituição federal para a correta aplicação e eficácia dos direitos 

fundamentais constitucionais. Nesse contexto, esta investigação propõe demonstrar a eficácia 

dos direitos fundamentais nos processos coletivos estruturais, abordando esses direitos no 

estado democrático de direito, mencionando a eficácia irradiante e horizontal dos direitos 

fundamentais. A jurisdição do processo coletivo conta com amplas ferramentas, cujos 

instrumentos combinados para além das construções tradicionais promovem em verdade uma 

porção de direitos humanos. O ordenamento jurídico brasileiro é repleto de valores jurídicos 

abstratos com a previsão de vastos princípios ideológicos em defesa do indivíduo, meio 

ambiente e patrimônio público, os quais são invocados no controle da atuação judicial do 

Estado. A instrução de processos coletivos deve estar preparada para lidar com conhecimentos 

de múltiplas áreas, peculiaridade que requer a admissão de meios atípicos de prova, devendo 

o processo estruturante ser visto como o instrumento mais flexível e criativo, que permite o 

verdadeiro contato com a realidade em concreto. Para a análise em apreço, utilizam-se os 

métodos de abordagem hipotético-dedutivo, funcionalista sistêmico e comparativo. Assevera 

a pesquisa que os métodos concretistas de interpretação processual se mostram mais 

adequados à obtenção da eficácia da Constituição, pela importância que os elementos 

objetivos, relacionados com o contexto material da norma, assumem no seu processo de 

aplicação e interpretação. Conclui-se, em síntese, que o processo estrutural é uma via apta à 

concretização e ao início do debate de direitos fundamentais. 

 
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Processo Coletivo. Modelo Estrutural. 

 
ABSTRACT 
Among other attributes, the primary function of the jurisdiction is to protect and enforce the 

fundamental rights provided in the Constitution of the Federative Republic of Brazil. The 

present scientific study addresses the effectiveness and concretization of fundamental rights in 

the order of the structural model of the collective civil process, addressing the theme from the 

perspective of constitutional hermeneutics and general rules of introduction to Brazilian law, 
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emphasizing the importance of the interpretation of the Federal Constitution for the correct 

application and effectiveness of constitutional fundamental rights. In this context, this 

investigation proposes to demonstrate the effectiveness of fundamental rights in collective 

structural processes, addressing these rights in the democratic state of law, mentioning the 

radiating and horizontal effectiveness of fundamental rights. The jurisdiction of the collective 

process has extensive tools, whose combined instruments in addition to traditional 

constructions actually promote a portion of human rights. The Brazilian legal system is full of 

abstract legal values with the provision of vast ideological principles in defense of the 

individual, the environment and public assets, which are invoked in the control of the State's 

judicial performance. The instruction of collective processes must be prepared to deal with 

knowledge from multiple areas, a peculiarity that requires the admission of atypical means of 

proof, and the structuring process must be seen as the most flexible and creative instrument, 

which allows true contact with reality in concrete. For the analysis in question, the 

hypothetical-deductive, systemic functionalist and comparative approach methods are used. 

The research asserts that the concretist methods of procedural interpretation are more 

adequate to obtain the effectiveness of the Constitution, due to the importance that the 

objective elements, related to the material context of the norm, assume in its application and 

interpretation process. We conclude, in summary, that the structural process is a suitable way 

to achieve and initiate the debate on fundamental rights. 

 
Keywords: Fundamental Rights. Collective Process. Structural Model. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A ciência jurídica como elemento de controle social objetiva primordialmente reger os 

comportamentos humanos em função de valores fundamentais cuja preservação é tida por 

essencial ao convívio humano na sociedade, desempenhando a importante missão de 

promover a justiça social e construir um sistema jurídico que assegure o integral 

desenvolvimento dos indivíduos, garantindo os interesses públicos, coletivos e individuais, 

objetivando concretizar as regras e princípios que embasam o ordenamento jurídico pátrio. 

Nesse contexto, os direitos fundamentais passaram a exercer uma função democrática 

impondo o exercício do poder estatal mediante a participação popular e a garantia da 

igualdade entre todos os cidadãos. A vontade coletiva passa a embasar a noção de direitos 

humanos fundamentais porque essa racionalidade do todo voltada para o todo reconhece a 

liberdade como autonomia e representa a consciência jurídica dos direitos fundamentais: 

direito à vida, à liberdade de expressão, à liberdade de ir e vir, dentre outros. 

Tamanha repercussão se deve ao movimento das ondas renovatórias do acesso à 

justiça, aqui em especial à segunda onda que reconhece nos direitos coletivos posições 

jurídicas merecedoras de tutela e coloca em voga a ideia de desconstrução da concepção 

tradicional de um processo pautado essencialmente em direitos e garantias individuais 

O presente estudo científico se propõe a investigar a reanálise e ressignificação dos 
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meios eficazes para se atingir a efetividade esperada dos direitos fundamentais e a plena 

realização da constituição no processo coletivo estrutural. 

 

2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Preliminarmente, importante mencionar que a história dos direitos fundamentais 

desemboca no surgimento do moderno Estado Constitucional, cuja essência e razão de ser 

residem no reconhecimento e na proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos 

fundamentais do homem. 

Os direitos fundamentais dificilmente se dissociam da democracia, enquanto regime 

político de cunho popular, o qual, a par da limitação do poder, garante, pela exigência de 

visibilidade do exercício deste mesmo poder, a eficácia daqueles. 

Bobbio (2003, p. 176) afirma que a efetivação de uma maior proteção dos direitos do 

homem está ligada ao desenvolvimento global da civilização humana. Não se pode falar em 

concretização dos direitos humanos sem mencionar os dois grandes problemas do nosso 

tempo, que são as guerras e a miséria, nem abstrairmo-nos do absurdo contraste entre o 

excesso de potência que criou condições para uma guerra exterminadora e o excesso de 

impotência que condena grandes massas humanas à fome. 

Têm os direitos fundamentais, portanto, a destacada e importante missão histórica de 

humanizar e legitimar a globalização política e econômica, colocando o ser humano no cimo 

de todas as políticas públicas, nacionais e internacionais, e criando laços fecundos de 

solidariedade na humanidade. 

Fundada nisso, a Constituição federal de 1988 traz à tona a preocupação com o direito 

fundamental de acesso à justiça daqueles que não possuem condições de verem seus direitos 

tutelados por meio de uma ação individual, por vezes custosa e contraditória. Em um segundo 

momento, com o advento Código de Defesa do Consumidor (CDC), alguns autores defendem 

o surgimento de um “microssistema processual coletivo”, com regras e princípios próprios. O 

Código de Processo Civil de 2015, por outro lado, apresentou algumas referências ao assunto. 

A partir disso, o processo coletivo é definido pela doutrina como a relação jurídica 

processual que tem como um de seus sujeitos, seja ativo ou passivo, um grupo, seja 

comunidade, categoria ou classe, e como objeto um direito ou dever desse mesmo grupo, 

servindo à tutela do interesse público, daí a sua importância. 

No processo coletivo, regido pelo princípio da congruência, está o magistrado obriga-

do a atuar nos limites do pedido expresso do autor, ainda que o interesse do grupo ou da cole-
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tividade ali representada seja outro, e pelo princípio da demanda. Logo, se o legitimado extra-

ordinário não recorrer de uma decisão desfavorável à comunidade, a conduta ainda assim é 

tida como regular, pois é de sua conveniência recorrer ou não.  

Atualmente, a dinâmica em que se desenvolvem as ações coletivas carece de aperfei-

çoamento, visto que em se tratando de implementar direitos fundamentais, o tratamento dado 

a litígios coletivos deve ser repensado, afinal o procedimento adequado é garantia da justiça 

da decisão. 

A efetividade tem a ver com a finalidade prevista na norma, ambas constituem 

aspectos diversos do mesmo fenômeno. Embora situadas em planos diferentes, o do dever ser 

e o do ser, mantêm-se a eficácia jurídica e a eficácia social ligadas entre si, na medida em que 

ambas servem e são indispensáveis à realização integral do Direito. A vigência é definida 

como a exigibilidade, imediata ou mediata, das normas regularmente promulgadas e 

publicadas, de acordo com os procedimentos técnico-legislativos, estabelecidos em 

determinado tempo e espaço. Por sua vez, a efetividade é a realização do postulado normativo 

no âmbito fático, correspondendo então à noção de eficácia social, portanto, a eficácia social 

da Constituição diz respeito à questão da efetividade das normas constitucionais no plano da 

realidade material em que estas se destinam a operar. 

As duas mais importantes consequências da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais são: tanto o reconhecimento da sua eficácia irradiante, que significa que os 

valores que dão lastro aos direitos fundamentais penetram por todo o ordenamento jurídico, 

condicionando a interpretação das normas legais e atuando como impulsos e diretrizes para os 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, quanto o entendimento de que os princípios que 

informam os direitos fundamentais não poderiam deixar de ter aplicação em toda a ordem 

jurídica, inclusive no setor do direito privado, para impor o dever de proteção deles pelo 

Estado contra agressões não só dos poderes públicos como também de particulares ou de 

outros Estados (PIOVESAN, 2003, p. 84). 

Nesse universo, demandas voltadas ao debate de direitos fundamentais que 

confrontam interesses sociais múltiplos e, muitas vezes, divergentes exigem a reformulação 

de um processo aberto à cooperação e à participação social, de modo a ampliar o 

conhecimento do problema, focando na sua verdadeira causa, e transcender as 

particularidades apresentadas pelas partes. 

No processo coletivo estrutural, busca-se implantar uma reforma a fim de concretizar 

um direito fundamental, realizar uma política pública, solucionar litígios complexos ou 

interesses socialmente relevantes, partindo da premissa que a ameaça à lesão ocasionada não 



110 

Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 2, mai./jun. 2020. 

ISSN 2595-1408 

pode ser retirada de cena sem que o ente, a organização ou a instituição seja reconstruído. 

Lastreado no Estado Democrático de Direito, as decisões judiciais estruturais como 

sistema de normas com conteúdo mais aberto e voltado a promover a concretude dos valores 

constitucionais tutelados, se voltam para o futuro e impõem medidas incomuns, geralmente 

implementadas de maneira gradativa e adaptadas sucessivamente, a fim de afirmar direitos 

fundamentais e alcançar a efetividade. Têm conteúdo complexo e mais amplo e empreendem 

uma transformação na estrutura interna ou burocrática de uma instituição pública ou privada, 

assim como na mentalidade de seus agentes, com o intuito de potencializar o comportamento 

desejado. Nesse cenário, projeta-se um plano de ação para execução do decidido. 

Em termos mais didáticos, parece ainda mais adequado destacar as características 

essenciais do processo estrutural, apontadas pelo doutrinador Fredie Didier, quais sejam, 

problema estrutural que culmine em uma transição de estados, já que o núcleo atingido pelo 

problema estrutural sairá dele em caminho a uma reestrutura, de tal forma que o procedimento 

deve ser bifásico, sendo que em um primeiro momento o julgador analisará se o lide tratada 

de fato tangencia um problema estruturante e, posteriormente, quais medidas necessitarão ser 

implementadas (em similaridade ao que ocorre na falência e recuperação judicial). Ainda, 

devido a tal complexibilidade procedimental, as normas processuais precisarão ser 

flexibilizadas, a ponto de permitir o próprio desenvolvimento dos atos processuais. E, por fim, 

todas as medidas serão construídas tendo por base a consensualidade, vez que as partes 

atingidas pelo problema estrutural também precisarão participar da construção de sua solução. 

Trata-se, pois, de uma decisão que almeja a alteração substancial, em uma visão 

prospectiva e contínua, de determinada prática, ente, organização ou instituição, aplicada 

tipicamente a litígios públicos que têm por objeto valores múltiplos da sociedade, nos moldes 

já mencionados. 

 

3 LITÍGIOS ESTRUTURAIS NO PROCESSO CIVIL COLETIVO 

 

As normas constitucionais são dotadas de uma grande plasticidade, que permite 

possam elas ajustar-se às contínuas mutações sociais próprias da evolução natural da vida, 

sem que percam o caráter de normas de orientação política do Estado. Assim, as ponderações 

e avaliações políticas são importantes na interpretação constitucional, adequando-as aos 

valores políticos insculpidos na Carta Magna. 

De sorte que, da mesma forma como a Constituição, a partir da sua densidade jurídico-

normativa, passou a fazer o acoplamento entre a política e o Direito, a hermenêutica 
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constitucional, utilizada pela jurisdição constitucional, assumiu, a partir da nova hermenêutica, 

a função de sintonizar o Estado Social e Democrático de Direito e os direitos fundamentais 

assegurados pelas normas constitucionais, garantindo a concretização efetiva destes. 

Como consequência, amplia-se o sentido de jurisdição, figurando o magistrado em um 

novo prisma, o da interpretação e criatividade, campo onde desenvolvem-se as decisões 

estruturais. De todo modo, a base normativa positiva também apresenta nuances que reforçam 

a autorização a essas decisões. 

O art. 4º do Código de Processo Civil, ao fazer menção ao princípio da primazia do 

mérito e à atividade satisfativa, realça o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada, 

somando-se a este os seguintes – ambos do CPC: arts. 139, IV, e 536, § 1º, que possibilitam a 

eleição de medidas atípicas para execução das decisões; 493, 159-161, 862-863, 866-869, que 

embasam a criação de grupos de acompanhamento; sem esquecer, por último, da autorização 

de intervenção judicial em pessoas jurídicas. 

Os litígios estruturais se desenvolvem e ganham sentido em juízo. Não são 

estaticamente definidos na petição inicial e por isso mesmo não servem a um procedimento 

essencialmente rígido e prefixado. Em um processo estrutural, é por meio do exercício da 

jurisdição que se estabelece a estruturação procedimental a ser seguida, com a construção de 

um processo realista ou funcional. 

Essa abordagem manifestamente favorece a transparência, já que todas as medidas que 

venham a ser adotadas devem ser difundidas, tanto em seus critérios quanto sobre seu próprio 

procedimento, tema, discussões e acordos, facilitando o controle, o cumprimento e a 

eficiência das medidas. 

Para além disso, ainda que não solucionado o problema integralmente, o processo já 

funciona como um primeiro passo dado à discussão da violação de direitos fundamentais, 

demonstrando a gravidade da violação e chamando atenção da sociedade para o problema. 

Essa estruturação é de toda benéfica ao aliar as necessidades do debate à macrojustiça. 

Ao lado disso, a rígida ruptura entre as fases cognitiva e executiva do processo tende 

também a ser revista. Ambas as fases passam em certos pontos a conviver lado a lado, não há 

como um litígio estrutural ser julgado em sua integralidade para só depois disso executar o 

decidido. Seria implementar uma decisão a um contexto que já nem existe mais. 

Em tempo, os prazos estabelecidos na legislação também deixam de ser vistos como 

inalteráveis. Um caso complexo pode exigir, por exemplo, a majoração do prazo para 

apresentação de defesa ou produção de determinada prova, não podendo ser submetido ao 

mesmo prazo processual que demandas simples, individuais e sem grandes questões. O 
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extremo rigor temporal desalinha a finalidade do processo estrutural. 

No campo cognitivo ou fase de conhecimento, a atividade probatória deve estar 

preparada para lidar com conhecimentos de múltiplas áreas, peculiaridade que requer a 

admissão de meios atípicos de prova e, normalmente, prazos mais dilatados. E, para 

efetivamente adequar a tutela, essa mesma flexibilidade e o uso de meios atípicos se estende 

ao campo executivo. 

No Brasil, ao pensar no processo estrutural torna-se importante ressaltar que aqui 

existem dois casos emblemáticos, (i) aquele originário do rompimento da barragem de Fundão, 

em Mariana/MG e, (ii) a Ação Civil Pública do Carvão, em Criciúma/SC, sendo perceptível, 

em ambos, a necessidade de decisões prospectivas, voltadas preponderantemente para ações 

futuras. Em relação ao caso Samarco, como de conhecimento público, a ruptura da barragem 

de rejeitos de Fundão, ocorrida em 2015, em Mariana/MG, fez com que rejeitos percorressem 

do Rio Doce até o litoral do Espírito Santo. Em virtude de tal acidente, a questão foi 

enfrentada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de modo que as medidas 

reestruturadoras do dano ambiental e social foram construídas a partir do diálogo entre a 

mineradora, Ministério Público, Estado de Minas Gerais, órgãos ambientais e partes atingidas, 

originando inclusive a criação da Fundação Renova através do compromisso de ajustamento 

de conduta firmado. No mesmo sentido, no caso da Ação Civil Pública do “Carvão” em 

Criciúma/SC, em que se reclamavam danos decorrentes da degradação da atividade minerária, 

foi proferida sentença impondo aos réus um projeto de recuperação da região e, após as vias 

recursais, em momento executivo, foi criado o Grupo de Assessoramento Técnico do Juízo 

(GTA), específico para a criação de técnicas e estratégias de enfrentamento ao problema. Nos 

exemplos supracitados, os impactos foram tão complexos e policêntricos que não bastaria a 

Justiça reconhecer a procedência dos pedidos iniciais, mais que isso, foram necessárias 

adoções de medidas sérias e responsáveis na busca pela amenização dos efeitos, ou, ainda, na 

busca pelo retorno da normalidade. 

A jurisdição do processo coletivo conta com uma ampla “caixa de ferramentas”, que 

deve ter seus instrumentos combinados para além das construções tradicionais, promovendo 

lateralmente os direitos humanos. 

Ademais, o princípio da proporcionalidade impõe ao magistrado a adequação das 

possibilidades de cumprimento da decisão proferida, notadamente quando a condenação recai 

sobre orçamentos públicos. Nesses casos, a decisão deve considerar a potencialidade de o 

provimento em questão prejudicar a promoção e proteção de direitos que estão sendo levadas 

a cabo por outras medidas, igualmente dependentes de recursos do Estado. A competência 
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para execução das decisões estruturantes foi fixada preferencialmente nos graus ordinários de 

jurisdição. Em que pese o Supremo Tribunal Federal seja fórum possível de discussão de 

provimentos desta natureza, não é o preferencial. 

Nessa toada, as decisões estruturantes impõem uma ampla cadeia decisória, que se 

prolonga no tempo. Pela mesma razão, o Juízo deve manter jurisdição fiscalizadora, para 

prolação de decisões intermediárias e verificação do cumprimento das demais decisões 

correlatas. 

 

4 PRECEITOS DA LEI DE INDRODUÇÃO AO DIREITO BRASILEITO 

 

Vale ressaltar, que o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - 

LINDB, acrescido pela Lei 13.655/18, dispõe que nas esferas administrativa, controladora e 

judicial, não se decidirá com base em “valores jurídicos abstratos” sem que sejam considera-

das as consequências práticas da decisão, devendo as respectivas decisões demonstrar a “ne-

cessidade e a adequação” da medida imposta ou da invalidação de ato, inclusive em face das 

possíveis alternativas. 

Nos termos do art. 23 da LINDB, havendo decisões que estabeleçam  interpretação ou 

orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo 

condicionamento de direito, estas deverão prever regime de transição quando indispensável 

para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, 

equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. 

A alteração de critério prevista no artigo 23 da LINDB, além de ser irretroativa, im-

põe, quando necessário, período de transição segundo os seguintes vetores interpretativos: a) 

proporcionalidade; b) isonomia; c) eficiência e d) supremacia dos interesses coletivos. 

O “compromisso com interessados” previsto no artigo 26 da LINDB deve ser 

interpretado pela proibição a vedação de hipóteses de transação, pois sendo admissível a 

transação, o compromisso deve ser utilizado como alternativa razoável e proporcional à 

imposição de penalidades em razão de irregularidade, incerteza jurídica ou situação 

contenciosa na aplicação do direito público, uma vez que a punição deve ser a última 

providência, se preservado o interesse coletivo. Apesar de não previsto expressamente no art. 

26, é cabível uma interpretação sistemática com o art. 5º, §6º da Lei nº 4.717/1985, que trata 

do termo de ajustamento de conduta, para conferir força executiva, nos termos do art. 10, §2º, 

inciso III, alínea “f” do Decreto nº 9.830/2019. 

Como é cediço, a Constituição da República é repleta de valores jurídicos abstratos, 
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como a previsão dos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV), moralidade (art. 37, caput), bem-estar e justiça social 

(art. 193), meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225). 

O reconhecimento dessa normatividade primária dos princípios constitucionais é uma 

das características do pós-positivismo. Em outras palavras, atualmente, os princípios são 

considerados normas jurídicas, ao lado das regras, e podem ser invocados para controlar a 

juridicidade da atuação do Estado. 

Com base na força normativa dos princípios constitucionais, o Poder Judiciário, nos 

últimos anos, condenou o Poder Público a implementar uma série de medidas destinadas a 

assegurar direitos que estavam sendo desrespeitados, muitos deles na ordem coletiva, a 

exemplo da obrigação de realizar obras emergenciais em estabelecimento prisional (STF. 

Plenário. RE 592581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 13/8/2015). 

De acordo com a análise econômica do direito, a economia, especialmente a 

microeconomia, deve ser utilizada para resolver problemas legais, e, por outro lado, as 

decisões judiciais acabam por influenciar a economia. Por essa razão, as normas jurídicas 

serão eficientes para a coletividade na medida em que forem formuladas e aplicadas 

considerando as respectivas consequências econômicas. 

Por fim, observa-se que os conceitos de “necessidade” e “adequação” foram 

emprestados do legislador da explicação doutrinária a respeito do princípio da 

proporcionalidade, que se divide em três subprincípios: a) adequação, no qual deve ser 

analisado se a medida adotada é idônea para atingir o objetivo almejado; b) necessidade, 

consiste na análise se a medida empregada é ou não excessiva; e c) proporcionalidade em 

sentido estrito, representa a análise do custo-benefício da providência pretendida, para se 

determinar se o que se ganha é mais valioso do que aquilo que se perde. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Como síntese desta investigação, conclui-se que a função de prestação social significa 

o direito de o particular obter algo através do Estado, como saúde, educação, segurança social 

e que a jurisdição constitucional tem origem no constitucionalismo moderno e tem por função 

exercer o controle da constitucionalidade das leis com o objetivo de fazer observar-se o 

princípio da supremacia da constituição pela legislação infraconstitucional. 

Os direitos fundamentais previstos no Estado Democrático de Direito, assumem a 

importante função de impedir a hegemonia do poder político sobre o ordenamento jurídico, a 
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fim de que o valor maior da justiça se concretize materialmente na sociedade. 

Nesse viés, o Processo Civil clássico que antes preocupava-se apenas e tão somente 

com demandas individuais ou coletivas, não tão intrincadas, transparece insuficiência e 

inadequação ao se deparar com valores públicos que, para serem concretizados pela via 

judicial, reputam uma reforma estrutural em um ente público ou privado e uma estruturação 

caso a caso. 

Dessa forma, um tratamento distinto do tradicional e uma nova forma de encarar o 

processo civil são basilares. Uma sentença proferida na lógica “tudo ou nada”, uma 

formalidade restrita aos legitimados processuais e um processo rígido, mostram um modelo 

fragilizado. Em razão dessas implicações, os padrões polarizados, seja individual ou coletivo, 

devem ser afastados. 

O processo estrutural, que conta com contornos específicos, demonstra ser o melhor 

caminho, proporcionando uma jornada interativa com participação ampliada, transparente, 

funcional, prospectiva e gradativa. Mas que, para se tornar realidade, é preciso, acima de tudo, 

a mudança de postura dos agentes envolvidos e a ressignificação de conceitos tradicionais, a 

exemplo do contraditório, da participação, dos princípios da separação dos poderes, da 

congruência e da demanda, da causa de pedir e pedido, da estabilização da demanda, da coisa 

julgada, das fases de conhecimento e execução, dos prazos e meios de prova. 

Diante da variedade de fatos e interesses abrangidos, o processo estruturante tem que 

ser visto como um instrumento coletivo mais flexível e criativo, que permita o verdadeiro 

contato com a realidade em concreto. 

Não obstante algumas dificuldades e perigos imaginados em sua implementação, 

como o desdobramento de um processo duradouro ou a intromissão em estruturas burocráticas, 

não os enfrentar e optar por uma saída mais fácil é uma maneira irresponsável do poder 

judiciário tratar com problemas de maior magnitude em suas consequências.  

Ainda que não seja a solução para todos os problemas, nem mesmo uma resposta 

definitiva ao assunto, o processo estrutural é uma via apta à concretização e ao início do 

debate de direitos fundamentais em litígios interdisciplinares. 
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