
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON 
Professor Associado da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco – USP 

-1- 
 



PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON 
Professor Associado da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco – USP 

-2- 

FUNDAMENTOS DO PROCESSO ESTRUTURAL 

Professor Associado da Faculdade de Direito do Largo de São-Francisco – USP. Livre-
Docente, Doutor e Mestre em Direito Processual Civil pela mesma Instituição. 
Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP. Advogado. 

1. INTRODUÇÃO 

O processo, com seu ínsito caráter instrumental, deve se adequar às características do 

direito material que ele visa a atuar. Isso significa que a instrumentalidade não pode ser 

compreendida apenas como um postulado normativo que permite desconsiderar eventuais 

vícios quando atingidos os objetivos perseguidos pelo direito material. Essa é apenas uma de 

suas funções. O caráter instrumental do processo exige antes de tudo que ele se adapte às 

exigências de cada um dos direitos sob o risco de se tornar ineficaz, pois o instrumento que 

não serve ao seu fim acaba por tornar-se inútil. Nesse sentido, diante da atual complexidade 

dos ordenamentos jurídicos, formados por microssistemas muito distintos entre si, não há 

como figurar um modelo único de processo capaz de servir a todos os direitos – daí a 

denominada crise do procedimento ordinário.1  

Diante disso, passa-se, então, a projetar modalidades de tutela jurisdicional diferenciada 

ou a conferir poderes ao juiz ou às partes para adaptar o procedimento comum às 

especificidades de cada causa. Nesse contexto é que se inserem os denominados processos 

estruturais:2 tal expressão designa os processos voltados à tutela de direitos cuja atuação não 

se atinge por atos isolados ou por medidas estanques, pelo contrário, demandam diálogo e 

cooperação ao longo de todo o procedimento e a adoção de medidas flexíveis que podem ser 

alteradas de acordo com a modificação das circunstâncias fáticas.  

                                                            
(1). Ver: “Non esiste un unico processo che offra un’unica forma di tutela per tutte le situazioni di vantaggio, ma 
esistono, invece, una pluralità di processi ed una pluralità di forme di tutela giurisdizionale; la diversità di questi 
processi e di queste forme di tutela, e le loro varie combinazioni, riflettono la diversità dei bisogni di tutela delle 
situazioni di vantaggio (...) Perché sia assicurata la tutela giurisdizionale di una determinata situazione di 
vantaggio, non basta che a livello di diritto processuale sia predisposto un procedimento quale che sia, ma è 
necessario che il titolare della situazione di vantaggio violata (o di cui si minaccia la violazione) possa utilizzare 
un procedimento (o più procedimenti) strutturato in modo tale da potergli fornire una tutela effettiva e non 
meramente formale o astratta del suo diritto”(ANDREA PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, 5a ed., 
Napoli: Jovene, 2012, p. 6).  
(2). Ver: ADA PELLEGRINI GRINOVER, Ensaio sobre a processualidade. Fundamentos para uma nova teoria 
geral do processo, Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, p. 48 e ss.  
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O exemplo de processo estrutural, por excelência, é aquele voltado à implantação de 

políticas públicas que envolvem direitos coletivos de interesse público: não cumpre, com 

efeito, de forma devida a função jurisdicional o juiz que isoladamente, em um solilóquio 

judicial, impõe à administração pública a obrigação de prestar um determinado serviço 

público sem conhecer, por exemplo, as receitas orçamentárias do ente público ou que não 

acompanha a efetiva implantação da medida de modo a alterar a execução imposta às 

necessidades concretas e atuais, conforme o caso. Magistrados que atuam dessa maneira 

tratam litígios de natureza complexa, com impactos múltiplos, como se fossem meras 

obrigações de fazer ou de pagar quantia isoladas no tempo e no espaço. Agindo dessa forma, 

tais magistrados não se dão conta da função social, política e jurídica que desempenham e da 

necessária responsabilidade que devem assumir ao lidar com direitos dessa natureza. 

Diante desse contexto, neste ensaio procura-se delinear os principais fundamentos dos 

processos estruturais bem como as mudanças que eles ensejam na compreensão de institutos 

típicos do direito processual. Não obstante melhor fosse, em termos de previsibilidade e 

segurança jurídica, a aprovação de um projeto de lei específico para regulamentar a 

intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é possível que de lege lata algumas das 

conclusões expostas a seguir sejam desde logo aplicáveis.3  

2. COLABORAÇÃO PROCESSUAL 

O art. 6º do Código de Processo Civil estabelece que “todos os sujeitos do processo 

devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva”. No processo cooperativo, característico do atual Estado Constitucional, não se pode 

conceber um procedimento que não seja estruturado senão a partir de um diálogo constante 

entre o juiz e as partes ao longo de todas as fases procedimentais, inclusive a respeito 

daquelas questões que o juiz pode conhecer de ofício de modo a evitar assim a emissão de 

decisões-surpresa.4 Evitar o processo de armadilhas deve ser uma premissa a ser respeitada 

por todos os sujeitos do processo, mais particularmente pelo julgador que, afinal, produz as 

decisões a repercutir na vida dos sujeitos parciais do processo. Do princípio da cooperação 

                                                            
(3). Tramita no Congresso Nacional Projeto de Lei n. 8.058/2014 que procura disciplinar a intervenção do Poder 
Judiciário em políticas públicas, apresentado por Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe e Paulo Henrique 
dos Santos Lucon.  
(4). Ver: CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA, Do formalismo no processo civil, proposta de um formalismo 
valorativo, 4ª. ed, São Paulo: Saraiva, 2010; DANIEL MITIDIERO, Colaboração no processo civil, pressupostos 
sociais, lógicos e éticos, São Paulo: RT, 2008. 
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decorrem, portanto, deveres para o magistrado, como o dever de prevenção, que impõe ao juiz 

o dever de alertar as partes para necessidade de correção de um vício que impeça o 

julgamento de mérito, e o dever de consulta, segundo o qual uma questão não pode ser 

decidida sem que às partes tenha sido conferida a oportunidade de se manifestar a respeito. 

Os processos de natureza estrutural, por seu turno, dadas as características do direito 

material que eles visam a atuar, conformam os deveres que informam o princípio da 

colaboração a partir de outros parâmetros. Quando se esta diante de um litígio complexo, 

cujas premissas fáticas podem não ser identificáveis desde logo e cuja resposta adequada para 

o caso, muitas vezes, não é uma só, exige-se dos sujeitos envolvidos no litígio um diálogo 

contínuo e prospectivo a respeito de todos os elementos que compõem a controvérsia. 

Soluções unipessoais, nessas hipóteses, produzem resultados indesejados, porque tendem a 

ser distantes da realidade, logo não adequadas ao direito material: um único sujeito, por 

exemplo, seja ele parte ou juiz, não é capaz por si só de conhecer todas as implicações que 

envolvem a tutela de um direito coletivo de interesse público. Imagine-se, por exemplo, 

hipótese envolvendo dano ambiental de grandes proporções. Os legitimados ativos para tutela 

do direito coletivo violado podem não conhecer toda a extensão do dano causado – o que 

justifica a formulação de pedido genérico e a flexibilização da regra da eventualidade para a 

delimitação do objeto litigioso - e o juiz, por seu turno, pode não antever a adequação e o 

resultado das medidas por ele determinadas para a tutela do direito coletivo - daí o necessário 

acompanhamento contínuo dos programas de execução, ao invés da imposição de um único 

comando (“pague-se”; “cumpra-se”). 

Nos processos estruturais em que figura como parte ou interessada a administração 

pública, verifica-se, pois, a necessidade de diálogo e cooperação institucional entre os 

poderes. Uma das principais causas de atritos entre órgãos estatais reside na falta de 

comunicação entre eles a respeito das expectativas e das limitações de cada um no que condiz 

à implantação de uma determinada política pública – por isso as críticas à denominada 

judicialização da política.5 A intervenção do Poder Judiciário em matéria de políticas 

públicas, por um lado, é necessária diante da inércia dos outros poderes que impedem a 

satisfação de direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, mas pode se tornar 

indesejável, se não forem levadas em consideração as capacidades e limitações de cada ente 

                                                            
(5). Ver: ADA PELLEGRINI GRINOVER, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON, KAZUO WATANABE, “PL sobre 
controle jurisdicional de políticas públicas é constitucional” in Conjur (http://www.conjur.com.br/2015-fev-
23/pl-controle-jurisdicional-politica-publica-constitucional). 
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público. O princípio da menor onerosidade em matéria de execução de políticas públicas 

significa justamente que o Poder Judiciário não pode inviabilizar as atividades da 

administração, por isso, indispensável que toda decisão judicial nessa matéria seja informada 

sobre eventuais programas da administração para a política pública em questão e sobre a 

receita orçamentária disponível. Evita-se, com isso, que sejam proferidas decisões 

inexequíveis que acabam por deslegitimar o próprio Poder Judiciário. O fenômeno da 

judicialização da política é um dado da realidade que não pode ser ignorado, mas que pode ter 

seus inconvenientes minorados pelo diálogo e cooperação entre os poderes. 

Diretamente atrelado ao princípio da colaboração, como se pode depreender, está, 

portanto, o princípio do contraditório, segundo a concepção de que todos os sujeitos parciais 

do processo têm o direito de influenciar a formação do convencimento judicial. Em matéria de 

processo estrutural, a devida observância de um contraditório ampliado permite que sejam 

fornecidos aos julgadores todos os elementos necessários à formação de seu convencimento a 

respeito do direito a ser tutelado. Nesse sentido, destaca-se a figura do amicus curiae. Um 

procedimento adequado à solução dos conflitos de interesse público deve contar com a maior 

participação possível da sociedade civil organizada, a fim de aperfeiçoar a jurisdição e 

facultar a participação de entidades com representatividade adequada ao caso. Confere-se, 

com isso, maior legitimidade a decisão judicial. 

Se nos processos de natureza individual, a atuação das partes na formação do 

convencimento judicial encontra amparo na inafastabilidade da tutela jurisdicional e nos seus 

princípios correlatos, contraditório e ampla defesa, de modo a se assegurar que qualquer 

sujeito de direito não tenha o seu patrimônio jurídico invadido sem antes ter tido a 

oportunidade de se manifestar, nos processos de natureza estrutural, que se destinam a tutela 

de um direito coletivo de interesse público, a formação do convencimento judicial deve se dar 

também com ampla participação daqueles que, em função de uma relação de pertinência 

temática com a matéria discutida, tem condições de fornecer elementos para a construção da 

correta decisão judicial. Por isso é que se justifica nessas instâncias a intervenção do amicus 

curiae e a realização de audiências públicas. Nesse sentido, o art. 138 do Código de Processo 

Civil autoriza o juiz ou relator, em função da relevância da matéria e sua repercussão, admitir 

a intervenção no processo de pessoa natural ou jurídica com representatividade adequada, ou 

seja, capaz de fornecer elementos à formação do convencimento judicial de interesse geral. 
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3. DECISÕES PROGRAMÁTICAS 

A necessidade de justificar determinada escolha impõe restrições ao subjetivismo de 

qualquer prolator racional de decisões. Ciente de que deve explicitar seu convencimento, o 

formulador de decisões que pretende ser racional é constrito a não decidir com base em 

fundamentos que não podem por ele ser expostos. Se essa lógica deve ser aplicada em 

qualquer âmbito decisional, com maior razão isso ocorre nos casos em que se estabelece uma 

relação que revela determinada forma de manifestação do poder estatal. Essa tarefa, contudo, 

torna-se cada vez mais complexa nos dias atuais diante de contexto marcado por uma 

hiperinflação legislativa e pela utilização de termos jurídicos indeterminados para 

regulamentação das condutas. A mera aplicação da lei ao caso concreto, a exigir do julgador a 

explicitação do nexo de pertinência entre as fattispecie abstrata e concreta, é substituída por 

uma atividade complexa de justificação em que o magistrado deve, dentre outras atividades, 

(I) demonstrar o significado por ele atribuído a cada um desses termos indeterminados, 

(II) realizar juízo de ponderação, quando diante de conflito entre normas com caráter de 

princípio e (III) indicar o estado ideal de coisas a ser promovido com a sua decisão. Caso 

assim não proceda, o magistrado tende a justificar suas decisões com base em expressões 

vazias que bem poderiam ser empregadas em uma miríade de casos diversos e está com isso 

traçado o caminho da arbitrariedade.6 

Independentemente desses novos desafios, algumas noções a respeito da atividade de 

justificação das decisões judiciais possuem caráter universal, como, por exemplo, a 

necessidade de a motivação ser: (I) expressa, sendo vedada motivação implícita, por conta da 

violação que isso representaria ao imperativo da publicidade dos atos estatais; (II) clara, ou 

seja, desprovida de ambiguidades e contradições e; (III) logicamente sustentável.7 Atendidos 

esses requisitos mínimos pode-se afirmar que a motivação cumpre as funções que dela são 

esperadas.  

Como se sabe, a motivação, sob o aspecto político de legitimação do poder estatal, é 

uma garantia contra o arbítrio judicial e, sob o ponto de vista endoprocessual assegura um 

melhor funcionamento do mecanismo processual, isso porque, ao persuadir as partes da 

                                                            
(6). Ver: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON, “Motivação das decisões jurídicas e o contraditório: 
identificação das decisões imotivadas de acordo com o NCPC”, in Revista do Advogado, v. 126, p. 169-174, 
2015. 
(7). Ver: JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, A motivação da sentença no processo civil, São Paulo: Saraiva, 1987, pp. 
15-21.  
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justiça da decisão, a motivação reforça a autoridade da decisão tomada, e, com isso, 

desestimula a parte sucumbente a impugná-la.8 Se isso não ocorrer e a parte decidir se insurgir 

contra a decisão que lhe é prejudicial, é a motivação que permitirá sejam individuados os 

vícios a respeito dos quais versarão as razões recursais. Por isso, não deve ser considerada 

motivada decisão que subtraia da parte que sucumbiu informações necessárias ao exercício do 

contraditório.  

Se o direito de ação, compreendido como o direito de praticar todos os atos processuais 

previstos em lei para obtenção de tutela jurisdicional definitiva, não comporta restrições de 

qualquer ordem, não pode o Poder Judiciário limitar o exercício desse direito deixando de 

fornecer informação necessária à parte que deseja se insurgir contra decisão que lhe foi 

desfavorável.9 Se ao recorrente é imposto o ônus de explicitar os motivos para que seja 

proferida nova decisão, sob pena de o recurso não ser conhecido, dele não pode ser cerceado o 

acesso às razões determinantes do julgamento que lhe foi desfavorável, ou então, estaria o 

jurisdicionado submetido a uma verdadeira situação kafkiana, já que não lhe seriam 

fornecidas condições de ele se ver livre do jugo estatal.10 

Processos de natureza estrutural exigem - a par de observarem todas essas considerações 

de natureza geral sobre o dever de motivação -, decisões de caráter programático em que o 

juiz possa projetar sua decisão para o futuro. Em outras palavras, não basta que a decisão 

judicial simplesmente imponha uma ordem de pagamento ou uma obrigação de fazer ao 

responsável pela violação a um direito coletivo. Comandos dessa natureza tendem a ser 

ineficazes, pois o direito material em questão não se realiza em um único ato. De nada adianta 

impor a um poluidor, por exemplo, a obrigação de pagar uma determinada indenização, se não 

é possível indicar na sentença de modo preciso a extensão dos danos.  

Por isso, após a construção do processo em colaboração com as partes, deve o juiz 

indicar em sua decisão as medidas necessárias que a princípio devem ser empregadas para 

atuação do direito material a ser tutelado. À medida que tais medidas forem implantadas, 

durante o contínuo processo de execução, cumpre ao juiz verificar se elas promovem ou não o 

direito a ser tutelado.  

                                                            
(8). Ver: MICHELE TARUFFO, La motivazione della sentenza civile, Padova: Cedam, 1975, pp. 374-375. A 
respeito dos escopos da motivação - subjetivo, técnico e público -, cf. novamente, JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, 
A motivação da sentença no processo civil, São Paulo: Saraiva, 1987, n.5, pp. 21-24.  
(9). Ver: HEITOR VITOR MENDONÇA SICA, O direito de defesa no processo civil brasileiro, um estudo sobre a 
posição do réu, São Paulo: Atlas, 2011, pp. 23-41. 
(10). Ver: JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos civis, Rio de 
Janeiro, 1968, pp. 103-107.  
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No direito argentino, por exemplo, encontra-se um caso emblemático (“Beatriz 

Mendoza”) em que o tribunal abriu mão da rigidez processual e requereu das partes a 

elaboração de um plano de recuperação ambiental, com o respectivo cronograma de execução, 

que foi submetido à apreciação da sociedade civil por meio de audiências públicas. A 

sentença desse caso fixou, pois, critérios gerais para o cumprimento do direito a ser tutelado 

ao invés de impor o cumprimento de uma obrigação específica.  

Outro caso paradigma pode ser encontrado no tratamento dado a questão da mineração 

na região de Criciúma em Santa Catarina. Nesse caso, pretendia-se recuperação de área 

degradada pela atividade de mineração. A decisão judicial impôs, então, aos réus o dever de 

oferecerem em seis meses projeto de recuperação da área, além de ser prevista a imposição de 

multa para as mineradoras adequarem suas condutas à legislação ambiental.  

Como se pode constatar, em ambos esses casos, substitui-se, portanto, na parte 

dispositiva da decisão uma simples ordem por um modo de cumprimento. Pode-se afirmar, 

portanto, que em sede de processos estruturais, o princípio da correlação entre a demanda e a 

sentença deve levar em consideração a efetiva tutela do direito coletivo violado. Será 

observado tal princípio, se referido direito for tutelado, independentemente dos meios 

empregados para tanto.  

4. EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Nos itens anteriores já se delineou o elemento essencial do processo de execução de 

políticas públicas: o caráter flexível das medidas impostas a fim de assegurar a efetiva tutela 

do direito coletivo de interesse público a partir do diálogo e da colaboração – daí o porquê da 

expressão “execução negociada” para se referir a esse tipo de processo. Dada a natureza do 

direito material a ser tutelado são ineficazes medidas típicas de execução direta ou indireta 

idealizadas para os litígios individuais de natureza pecuniária.  

Em execuções de políticas públicas, medidas expropriatórias ou coercitivas, as mais das 

vezes, não produzem os resultados que delas se esperam. De nada serve para os fins do 

processo, em se tratando de litígios coletivos de interesse público, a imposição de uma 

determinada obrigação e a previsão de uma multa para o caso de seu descumprimento. 

Soluções dessa natureza acabam por criar situações teratológicas: sem a previsão de um 

programa de execução a ser seguido, a tutela do direito coletivo acaba por se tornar 
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inexequível e isso gera a imposição de multas que se acumulam e muitas vezes ultrapassam o 

valor do dano causado.11  

Para efetiva implantação de uma determinada política pública, deve-se, após fixado o 

cronograma e o plano necessário à tutela do direito coletivo violado, dar início à execução que 

se concretizará em atenção ao princípio da colaboração e de modo flexível. Vale dizer: 

cumpre aos sujeitos do processo acompanhar a implantação das medidas a fim de averiguar 

sua adequação para com o direito material a ser tutelado, pois a depender desse juízo, novas 

providências podem ser impostas ou então medidas já aplicadas podem vir a ser revogadas.12  

5. ENCERRAMENTO: O ESTÍMULO ÀS SOLUÇÕES NEGOCIADAS 

Como último fundamento dos processos estruturais, deve ser mencionada a necessária 

prevalência das soluções negociadas ante as soluções imperativas, em uma clara substituição 

da “cultura da sentença” pela “cultura da pacificação”.13 Tal prevalência, aliás, deve se fazer 

presente não somente nos processos de interesse público, mas em todo e qualquer processo, 

observadas, naturalmente, suas especificidades e limitações ditadas pelo direito material.  

A lógica dos processos estruturais voltados à tutela de direitos coletivos de interesse 

público é a de que em função da natureza desse direito material não há como se imaginar que 

de cada litígio emergirá apenas um vencedor. Se esses processos forem conduzidos a partir 

dessa ótica individualista, a tutela do direito coletivo não alcançará bons termos. A solução 
                                                            
(11). Ver: “Não raro, na execução de sentenças condenatórias de implantação de políticas públicas, o roteiro é 
repetitivo: o juiz fixa um prazo intuitivo, o prazo é extrapolado, o Ministério Público protesta, o juiz fixa multa 
diária, o réu pede mais prazo, as multas acumulam-se até cifras milionárias e a obrigação de fazer continua sendo 
descumprida ou cumprida de forma parcial ou insatisfatória. Pior: esse acúmulo infindável de multas é cobrado 
da pessoa jurídica de direito público, não do agente político ou do servidor resistente, o que acaba sangrando o 
Erário e, com isso, prejudicando a manutenção de serviços públicos essenciais (embora seja razoável admitir-se 
o redirecionamento das astreintes contra os terceiros cuja cooperação seja imprescindível para a efetivação da 
tutela, contanto que a adoção da medida seja precedida do devido processo legal)” (EDUARDO JOSÉ DA FONSECA 
COSTA, “A ‘execução negociada’ de políticas públicas em juízo” in Revista de Processo, vol. 212/2012, p. 25 – 
56, Out/2012)  
(12). Ver: “O cumprimento da sentença, por sua vez, deve ser flexibilizado, com a participação da administração 
mediante planejamentos aprovados pelo juiz, que deve acompanhar a execução, podendo servir-se para tanto de 
um terceiro independente, pertencente a órgãos públicos ou privados, que se ocupe de acompanhar as diversas 
fases da execução (aprovação do planejamento, cronograma de execução, seu controle, adaptações dos planos 
iniciais), sempre em comunicação estreita com o juiz e sob seu comando” (ADA PELLEGRINI GRINOVER, Ensaio 
sobre a processualidade. Fundamentos para uma nova teoria geral do processo, Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, 
pp. 51-52).   
(13). Ver: KAZUO WATANABE, “Cultura da sentença e cultura da pacificação”, in Estudos em homenagem à 
Professora Ada Pellegrini Grinover, organização: Flávio Luiz Yarshell e Maurício Zanoide de Moraes, São 
Paulo, DPJ, 2005, esp. n. 11, p. 687, e n. 15, p. 689.   
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ideal para a tutela de direitos coletivos de interesse público exige certas doses de concessões 

por ambas as partes, daí a inegável importância das técnicas de mediação, conciliação e a 

celebração de negócios jurídicos processuais voltados à solução desses litígios. 

A autocomposição é uma forma de eliminação do conflito, pelos próprios protagonistas 

(bilateral – pela transação) ou por apenas um deles (unilateral – pela renúncia ou submissão), 

que pode se dar de modo espontâneo ou induzido. A autocomposição induzida é a que tem a 

intervenção de uma terceira pessoa, que poderá atuar como conciliador ou mediador. A 

atuação do conciliador, em comparação a do mediador, é mais ativa, pois ele pode sugerir, 

inclusive, soluções para o conflito, enquanto o mediador procura criar condições para que se 

estabeleça o diálogo entre as partes. Portanto, diante de pretensões intransigentes das partes, o 

conciliador além de expor as consequências que daí advirá, poderá propor, também, uma 

solução alternativa para o conflito.  

Nesse contexto, o Código de Processo Civil de 2015 atribui ao juiz a função de tentar a 

qualquer tempo conciliar as partes. Deve o juiz, portanto, estar capacitado para a prática de tal 

atividade. Não pode ele, por exemplo, fazer ameaças às partes, antecipando qual será o teor da 

sua decisão, a fim de tentar conciliá-las. Esse tipo de postura descaracteriza o instituto da 

conciliação e o deslegitima perante as partes como método viável para a solução das 

controvérsias. Por essa razão o Código de Processo Civil também prevê que o juiz ao tentar 

compor amigavelmente as partes deverá contar preferencialmente com o auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais. Nos casos de processos estruturais, a autocomposição 

tem ainda maior razão de ser antes de instaurados os litígios. As técnicas de negociação pré-

processual são as mais efetivas para a tutela do direito coletivo, pois enquanto não instaurado 

o ambiente de disputa, maior a disposição das partes à realização de acordos que propiciam ao 

litígio uma tutela célere e adequada – já que de acordo com as pretensões e disponibilidades 

das partes. 

Nesse sentido, tem-se que uma das principais inovações do Código de Processo Civil de 

2015 foi justamente o reconhecimento da existência como categoria autônoma dos negócios 

jurídicos processuais. Dispõe, a propósito, o art. 190 do Código que “versando o processo 

sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre 

os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo”.  Com 

a positivação dessa cláusula geral, supera-se concepção a respeito da indisponibilidade do 
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direito processual de modo a privilegiar a autonomia das partes, reconhecendo que são elas 

quem tem maior interesse em acordar a forma mais adequada para a resolução do conflito, 

ajustando o processo às especificidades de cada causa.  

Nos processos estruturais, a partir de um negócio jurídico processual, as partes poderão, 

por exemplo, fixar o modo de apuração de danos, bem como as formas e os procedimentos 

adequados à sua reparação. Portanto, independentemente da aprovação de um projeto de lei 

específico para regulamentar a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, pela via 

dos negócios jurídicos processuais é possível a criação de um procedimento que fuja das raias 

do procedimento ordinário e que seja adequado à tutela dos direitos coletivos de interesse 

público, ou seja, flexível e orientado pelo princípio da colaboração. Pela via dos negócios 

jurídicos processuais, em síntese, é possível a flexibilização do procedimento, a sua 

simplificação e a admissão de uma execução contínua dos programas necessários à tutela do 

direito coletivo. Tais negócios jurídicos processuais inserem-se em um quadro de 

reconhecimento de disponibilidade não do interesse público, mas do modo de obtenção da 

tutela adequada desse direito. A autorização para celebração desses negócios jurídicos parte 

da premissa de que para o interesse público, uma solução negociada, por ser mais eficiente, é, 

por conseguinte, a mais adequada quando comparada às tradicionais soluções da jurisdição 

estatal.  


