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Resumo 

O artigo busca mostrar as linhas gerais do ativismo judicial como sendo adequado em 

casos excepcionais, quando o executivo e o legislativo se mantêm inerte, sendo necessário 

que alguns doutrinadores, nesse momento, atuem a fim de possibilitar a transformação do 

estado de coisas. Será estudado o caso de racismo nos EUA no qual o judiciário agiu em 

diversos momentos criando políticas públicas relacionada a segregação racial.  

Palavras-chave: Processos estruturais. Políticas Públicas. Litígios de interesse público-

política pública racial. 

1 INTRODUÇÃO 

Em 25 de maio de 2020 um evento marcou os EUA. O mundo inteiro acompanhou no 

noticiário a grave convulsão social causada por um assassinato brutal, em Mineápolis, de 

George Floyd por um policial.  

Com o ocorrido, os Estados Unidos passaram a ter várias manifestações violentas 

eclodindo por várias cidades. Manifestando-se sobre esse episódio o Presidente Trump 
3   

Essa frase que estava num parágrafo um pouco maior, incita a violência. Para tanto é 

preciso ter o contexto de origem dessa frase. Em 1967, Walter Headley, o Chefe de Polícia 

de Miami, conhecido por sua brutalidade na condução da repressão contra negros, 

proferiu a memorável frase. Essa frase ficou tão famosa que passou a ser repetida por 

George Wallace, político do partido Democrata que foi governador do Estado do 
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agora, 4.  

O presente trabalho busca mostrar que em diversos momentos, a partir da constatação da 

inércia do poder executivo, o Poder Judiciário Norte Americano se surgiu de forma a 

verdadeiramente fundamentar a questão racial como forma de os e políticas pública.  

Ressalte-se que a questão racial não está sendo gerida de maneira eficaz, violando o 

direitos fundamentais do cidadão norte americano como evidenciam os protestos que são 

recorrentes na história norte americana. 

Dessa forma, propõe-se o seguinte problema de pesquisa, diante da inércia do poder 

executivo em concretizar direitos fundamentais previstos na constituição, em especial o 

direito a igualdade, pode o poder judiciário concretizar tais direitos através do processo 

estrutural, para que seja concretizado o resultado de plena eficácia da execução das 

políticas governamentais? 

Segundo Orbage de Britto Taquary (2017) o termo ativismo judicial foi cunhado por um 

jornalista americano da revista Fortune, Arthur M. Schlesinger Jr., em 1947, que 

classificou os Juízes dentre os que priorizavam em suas decisões o bem-estar social e 

outros que decidiam apenas com base nos direitos previstos na legislação. Diferenciou 

juízes ativistas e conservadores, respectivamente.   

Ressalte-se que o ativismo judicial só existe por conta da inércia de outros poderes, uma 

vez que a decisão política já está tomada e determinada na constituição que através do 

texto escrito na mesma. Nesse sentido, o presente estudo volta-se para a compreensão da 

importância do Poder Judiciário, para que se dê a devida interpretação, no sentido de que 

este se manifeste sobre o controle de políticas públicas.  

O presente trabalho se justifica, devido à necessidade do judiciário se manifestar em 

relação inércia do poder executivo frente à ineficácia da execução das políticas públicas 

relacionada ao problema do racismo. 

A pesquisa em tela enquadra-se na modalidade bibliográfica, por meio da interpretação 

de diversos textos, com o objetivo de se constatar determinadas premissas em relação aos 

assuntos aqui abordados. Dessa forma, a princípio se utilizará a pesquisa documental. 

 
4 https://www.nbcnews.com/politics/congress/where-does-phrase-when-looting-starts-shooting-starts-
come-n1217676 
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O método científico utilizado foi o dedutivo, possibilitando-se que, a partir da 

interpretação do direito comparado, bem como das leis, teorias e princípios, fosse 

transcorrido o raciocínio lógico de modo a mostrar a medidas estruturantes presentes em 

julgados paradigmáticos nos EUA para estruturar a questão do racismo na sociedade norte 

americana. 

O trabalho apresenta-se em três capítulos. Primeiramente, na introdução, contextualiza-

se brevemente o processo estrutural e racismo. No referencial teórico é apresentado o que 

é a decisão estrutural, sendo inseridas alguns julgados paradigmáticos para tornar mais 

didática a explicação. Por fim é apresentada a conclusão do trabalho. 

 
2 - LITÍGIOS COMPLEXOS 

ESTRUTURAIS 

Para Marco Felix Jobim litígios 

complexos estruturais é um dos grandes 

temas do século XXI. Para o referido 

autor litígios complexos estruturais é 

uma espécie de ativismo judicial para 

que a burocracia estatal não seja uma 

dificuldade à concretização dos direitos 

fundamentais. Diante de tais medidas ou 

técnicas haveria, respeitando alguns 

requisitos, uma autorização ao Poder 

Judiciário para que adentrasse em esferas 

que originariamente não seriam suas, 

consolidando políticas públicas que, em 

tese, seriam da atribuição do Executivo, 

assim como redefinindo conceitos legais 

pela via da interpretação, atividade 

complementar à do Legislativo. 

Segundo Marco Felix Jobim há poucos 

trabalhos tratando sobre litígios 

complexos estruturais. Poucas pessoas se 

dedicam a estudar algo que tenha 

possibilidade de transformação da 

realidade fática de alguns casos que vão 

ao poder judiciário. 

No Brasil há alguns autores que se 

dedicam sobre o tema. Havendo várias 

nomenclaturas utilizadas sobre o tema. 

Sentenças estruturantes, litígios 

estruturantes, processos estruturantes, 

decisões estruturantes, medidas 

estruturantes, técnicas estruturantes, 

remédios estruturantes. Todas essas 

expressões vêm de uma nomenclatura 

dos Estados Unidos, do inglês, stuctural 

litigation, complex litigation e structural 

reform que podem ser traduzidos como 

litígio complexo, reforma estruturante e 

litígio estrutural.  

Owen Fiss que começou a estudar o 

assunto na década de 70, essa gradual 

implementação da decisão judicial é 

própria dos litígios estruturais. Somente 

à medida que a decisão judicial vai sendo 

implementada é que se terá a exata noção 
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de eventuais problemas surgidos e, 

assim, de outras imposições que o caso 

requer. Aliás, a complexidade da causa 

implicará, comumente, a necessidade de 

se tentar várias soluções para o 

problema. Essa técnica de tentativa-erro-

acerto é que permitirá a seleção da 

melhor técnica e do resultado ótimo para 

o caso.  

Fredie Didier Jr., Hermes Zaneti Jr. e 

Rafael Alexandria de Oliveira definem 

decisão estrutural como a que busca 

implantar uma reforma estrutural em um 

ente, organização ou instituição, com o 

objetivo de concretizar um direito 

fundamental, realizar determinada 

política pública ou resolver litígios 

complexos, entendidos estes como 

aqueles que põem em rota de colisão 

múltiplos interesses sociais. (Zaneti Jr et 

al, 2018, p. 424).   

A decisão estrutural possui conteúdo 

complexo podendo indicar um resultado 

a ser alcançado  uma meta, um objetivo 

 assumindo, por isso e nessa parte, a 

estrutura de uma obrigação de fazer de 

uma norma-princípio, com o objetivo de 

promover um determinado estado de 

coisas. Em especial é uma decisão que 

estrutura o modo como deve ser 

alcançado o resultado (Zaneti Jr et al, 

2018, p. 424).   

Para Marco Felix Jobim há uma questão 

incômoda, na qual a Suprema Corte, em 

conformidade com o controle de 

constitucionalidade de leis, possa 

modificá-las, respeitando-se 

determinados requisitos, sendo o maior 

deles, o de se manter dentro dos 

parâmetros esboçados no texto 

constitucional e nos seus possíveis 

sentidos normativos.   

A compreensão dos provimentos 

judiciais decisórios enquanto atos de 

adjudicação de direitos passa por nova 

etapa no âmbito da processualística 

moderna. Se, tradicionalmente, tinha-se 

o microlitígio, o processo subjetivo e os 

conflitos individuais como padrão, 

atualmente a mesma situação já não se 

verifica.  

Danos coletivos, conflitos em massa, 

processos objetivos e decisões que 

ultrapassam a tradicional leitura de 

institutos como o princípio da correlação 

(ou congruência), litisconsórcio e coisa 

julgada, ademais do próprio papel do juiz 

desafiam os juristas e fomentam a re-

análise e discussão de meios e modos 

capazes de atingir, a um só tempo, a 

efetividade que se espera dos direitos 

fundamentais e a máxima plenitude das 

disposições constitucionais. 

2.1 RACISMO E O ATIVISMO 

JUDICIAL NOS EUA 
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Nos Estados Unidos, as treze colônias 

que originalmente formaram essa grande 

federação possuíam características muito 

diferentes. Enquanto o norte era urbano, 

com economia voltada para a 

manufatura, pesca e comercio exterior. O 

sul era rural com a economia fundada na 

mão de obra escrava negra.  

Nesse contexto um escravo negro de 

nome Dred Scott peticiona pedindo sua 

liberdade com a justificativa ser cidadão 

americano que viveu no norte onde não 

havia escravidão. Esse julgado faz surgir 

o primeiro caso de ativismo judicial 

relacionado a questão racial. Segundo o 

atual Juiz da Suprema Corte Americana, 

Neil Gorsuch, relata que em 1857, a 

Suprema Corte Americana, decidiu este 

caso, estabelecendo que as pessoas cujos 

ancestrais foram importados e vendidos 

como escravos, independentemente de 

estarem escravizados ou libertos, 

careciam de cidadania norte americana.  

Neil Gorsuch considera que essa decisão 

foi proferida sem que a constituição 

americana falasse sobre a escravidão, foi 

uma atitude do judiciário legislando, 

ultrapassando seus limites, para justificar 

a escravidão. Dessa forma, os negros, 

dentro da entendimento da Suprema 

Corte Americana, não estavam 

abrangidos pelo que se entendia por 

cidadão na época. 

Alguns anos mais tarde, houve caso em 

que o judiciário extrapolou seus limites e 

gerou transformação social. Após a 

abolição da escravatura, na Louisiana 

proibia os negros de viajarem no mesmo 

vagão que os brancos. Plessy que era um 

oitavo negro, entrou no vagão dos 

brancos, e quando foi identificado como 

negro foi multado e preso. Plessy então 

reivindicou a revogação da Lei 

segregacionista da Loisiana, surgindo 

assim o caso Plessy v. Ferguson (de 

1896). Plessy foi até a Suprema Corte 

dos Estados Unidos que decidiu que a lei 

que separa negros e brancos nos vagões 

dos trens era constitucional, desde que 

ambos vagões tivessem a mesma 

qualidade de serviço. Após essa decisão, 

surgiu a doutrina do "separate but equal" 

("separados mas iguais"), espraiando a 

segregação racial como política pública 

dos EUA. 

Finalmente, no século XX, houve uma 

superação desses precedentes, quando 

houve um dos mais controvertidos 

julgamentos da história da Suprema 

Corte. Nessa época (1953-1969) Earl 

Warren, o Chefe da Justiça da Suprema 

Corte, protagonizou a expansão dos 

direitos civis nos EUA. Tão grande a 

transformação da suprema corte que ela 

foi denominada revolução 

constitucional.  
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Nessa época houve o caso de Ana 

Brown, uma garota negra que foi mote de 

uma ação na justiça para que estudasse 

numa escola pública de brancos. Trata-se 

do caso Brown v. Board of Education of 

Topeka, em que a Corte, rompendo com 

um paradigma cultural centenário de 

uma doutrina denominada separate but 

equal, autorizou que uma menina negra 

frequentasse, em sistema de igualdade, 

uma escola pública para brancos.  

A decisão da suprema corte de 

quebrar o sistema segregacionaista não 

seria efetiva se o judiciário agisse de 

forma mais assertiva, obrigando o poder 

executivo a tomar medida mais 

concretas, no sentido de acabar com a 

segregação nas escolas, mandando 

demitir professores brancos e 

contratando professores negros, e 

integrando o juiz na execução da 

sentença. Nesse caso, mais uma vez, 

como o executivo manteve-se inerte o 

poder judiciário interferiu para que 

houvesse o fim de práticas 

segregacionistas no EUA. 

3 CONCLUSÃO 

Este trabalho fez uma breve explanação 

sobre os processos estruturais e focou-se 

na questão racial norte americana, 

mostrando como o poder judiciário foi 

um ator importante para mudar a 

realidade fática da segregação racial nos 

EUA.  

É preciso levar em consideração que o 

poder judiciário atua, muitas vezes 

criando uma política pública. No caso 

estudado, houve dois julgados que 

coadunam com a segregação racial e que 

geraram impacto na mudança social de 

uma país. Ressalte-se que, no caso do 

julgado Brown Vs. Boar Education, o 

combate ao racismo, como realidade 

fática iria manter-se na inércia por parte 

do executivo, se não houvesse uma ação 

mais enérgica do Judiciário.  

Ou seja, quando há uma lacuna deixada 

pelo executivo, há legitimidade para o 

judiciário preencher a mesma, uma vez 

que o poder executivo devido à sua 

inércia não preencheu, o que gerou 

motivo justificável para o judiciário 

legitimar ações que mudem a realidade 

fática.  Importante ressaltar que isso não 

é uma canetada, mas um processo 

estrutural, na qual o judiciário cria uma 

política pública, envolvendo todas as 

partes interessadas, no que ficou 

conhecido por processos estruturais.  
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