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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a fase executiva dos processos estruturais, 

examinando a possibilidade de se valerem dos meios executivos atípicos como forma de 

atribuir efetividade às sentenças estruturais. Além disso, como mecanismo de efetivação do 

princípio democrático, e materialização do princípio do contraditório, propõe-se a 

possibilidade de serem firmados negócios jurídicos processuais que tenham por objeto 

medidas executivas atípicas. O estudo parte de dois eixos fundamentais, isto é, de dois marcos 

teóricos que o sustentam: os pressupostos e fundamentos do processo estrutural, e o modelo 

constitucional de processo. Este trabalho parte do problema da inefetividade e inadequação do 

modelo tradicional, bipolarizado e estanque de cumprimento de sentenças, submetido à logica 

individualista e patrimonialista do processo civil, para propor uma releitura de institutos do 

direito processual, notadamente o contraditório, como direito de influência, a noção de 

participação ampla e a comparticipação. A ideia defendida parte da premissa de que os litígios 

estruturais - pela peculiaridade e complexidade que possuem, pelo interesse público inerente, 

e pela natureza difusa e coletiva dos direitos por ele tutelados - necessitam de um tratamento 

diferenciado, motivo pelo qual é necessário viabilizar a aplicação das medidas executivas 

atípicas especialmente para esse tipo de processo. Ademais, o trabalho propõe os limites 

constitucionais que devem ser observados para que essas medidas não se tornem ilegítimas e 

arbitrárias. Dentre esses limites, destaca-se o estímulo às soluções consensuais, a fim de 

possibilitar a utilização do instituto dos negócios jurídicos processuais para essa finalidade. 

 

Palavras-chave: Processos estruturais. Meios atípicos de execução. Negócios jurídicos 

processuais. Legitimidade. Efetividade. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The present research aims to analyze the executive phase of structural processes, examining 

the possibility of performance of atypical executive measures as a way of granting 

effectiveness to structural sentences. In addition, this paper, as mechanism to ensure the 

effectiveness of the democratic and adversarial principles, assesses the possibility of entering 

into legal procedural deals that have to do with the execution of atypical executive measures. 

The study starts from two fundamental premises, theoretical frameworks that support it, i.e. 

the assumptions and fundamentals of the structural processes and the constitutional process. 

Starting from the standard inefetiveness and inadequacy of the traditional model, bipolarized 

and watertight when it comes to the enforcement of the sentences, subject to the 

individualistic and patrimonialist logic of the civil process, aims to propose a re-reading of 

institutes of procedural law, notably the contradictory as an influence right, introduction of the 

notion of broad and co-participation. The idea is based on the premise that structural 

litigation, due to its peculiarity and complexity, to the inherent public interest, and to the 

nature and collectivity of the rights protected by it, require a different treatment, reason why it 

is necessary to make feasible measures, especially atypical, for this type of process. 

Additionally, the work analyzes the constitutional limits that shall be observed so that these 

measures are not considered illegitimate and arbitrary. Among the requirements, the 

consensual solutions stand out, which will allow the use of procedural legal business for this 

purpose. 

 

Keywords: Structural processes. Atypical means of execution. Procedural legal affairs. 

Legitimacy. Effectiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil tem passado por uma crescente judicialização de questões complexas, 

que abarcam inúmeros interesses das mais variadas ordens (individuais e transindividuais), 

muitas vezes relacionada à omissão dos Poderes Legislativo e Executivo e à necessária 

previsão legislativa e consequente efetivação de políticas públicas, com potencialidade de 

afetar diversos sujeitos em posições jurídicas cambiantes. Tais litígios perpassam a proteção 

do meio ambiente, a regulação de eventos sociais ou de determinado setor produtivo, a 

efetivação do direito à saúde, à educação, à segurança pública, entre outros. 

Esse fato advém da ascensão e instituição do Estado Democrático de Direito no 

Brasil1 – consagrado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – e do 

movimento pela efetividade das normas constitucionais, com o reconhecimento de sua força 

normativa e sua aplicabilidade direta e imediata2. Na medida em que inúmeros direitos 

subjetivos e fundamentais foram elevados ao patamar constitucional, os indivíduos tornaram-

se destinatários de inúmeros direitos e garantias individuais e transindividuais, oponíveis tanto 

ao Estado quanto aos demais indivíduos.  

Também nesse contexto é que a constitucionalização do Direito – isto é, sua 

elaboração, interpretação e a aplicação das normas jurídicas a partir do texto constitucional – 

permitiu a elevação do Poder Judiciário a um alto nível de relevância jurídica e social, ao 

trazê-lo como Poder capaz de suprir as omissões do Estado na efetivação desses direitos e 

garantias fundamentais, além de mitigar os conflitos que os tangenciam. O Judiciário passou a 

exercer o papel de poder contramajoritário, permitindo que qualquer indivíduo que se sinta 

lesado possa obter alguma resposta estatal3. 

                                                                    
1  LUNA, Ana Cláudia Vergamini. Direitos sociais: controle jurisdicional de políticas públicas, limites e 

possibilidades. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2012, p. 15-16. 

2  Nas palavras de Barroso, há três grandes causas para a judicialização da vida: a redemocratização do país, 
com o advento da Constituição de 1988; a constitucionalização abrangente de matérias antes deixadas para o 
processo político majoritário e para a legislação ordinária; e o sistema de controle de constitucionalidade 
adotado no Brasil, segundo o autor, um dos mais abrangentes do mundo (BARROSO, Luis Roberto. 
Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. (Syn)thesis. Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32, 
2012, p. 24-25).  

3  “O judiciário brasileiro, alçado em 1988 pelo novo desenho institucional à condição de Poder, estava apto a 
se inserir no debate político. Além de ter sua área de atuação ampliada pela presença de novos direitos 
individuais e coletivos, teve suas portas abertas por garantias de gratuidade, inafastabilidade e devido 
processo legal. A ’dimensão, a profundidade e o ritmo da efetivação dessas virtualidades’, porém, 
dependiam ’do empenho, da habilidade ou do grau de ativismo de seus integrantes e das reações encontradas 
por parte das demais instituições e atores’.” (COSTA, Susana Henriques da. Acesso à justiça: promessa ou 
realidade? Uma análise do litígio sobre creche e pré-escola no município de São Paulo. In: GRINOVER, 
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Atrelado à complexidade das relações sociais, cada vez mais multifacetadas e 

polimorfas, essa realidade tem tomado conta das discussões recentes sobre o papel que o 

Poder Judiciário deve – ou deveria – exercer no Estado Democrático de Direito, sobretudo no 

que se refere à judicialização dos fatos sociais em oposição ao ativismo judicial4. Muito embora 

não seja este o foco deste estudo, a fluidez entre direito e política e a resposta que vem sendo 

dada pelo Poder Judiciário a esse respeito serão abordados em seção específica, devido à sua 

importância para a reflexão acerca da implementação de políticas públicas por meio de 

decisões judiciais. 

Este estudo teve como objetivo aprofundar o tema da efetividade das decisões 

judiciais proferidas em processos que tutelam casos complexos – ou hard cases5. Para tanto, 

partiu-se da análise do Processo Estrutural enquanto método adequado para tratamento de 

litígios complexos, com enfoque na utilização de meios atípicos de execução, previstos no 

artigo 139, IV, do Código de Processo Civil de 2015. 

A ideia central da pesquisa foi responder o seguinte questionamento: em que 

medida os meios atípicos de execução podem ser utilizados no cumprimento de sentenças 

estruturais, de forma a dar-lhes efetividade e, ao mesmo tempo, preservar a legitimidade dos 

provimentos estruturantes por meio da limitação do poder do magistrado na fixação dessas 

medidas? 

A resposta oferecida se sustenta, como já apontado, em dois marcos teóricos: nas 

noções sobre o Processo Estrutural, seus pressupostos e fundamentos, à luz da bibliografia de 

Owen Fiss sobre o tema6, e no modelo constitucional de processo7, segundo o qual o processo 

judicial deve se orientar pelas garantias do contraditório, da comparticipação e da efetividade 

processual. A pesquisa foi orientada pela consagração de novos direitos e pela necessidade de 

concretização de novos valores e direitos encontrados na Constituição da República de 1988. 

Os estudos sobre o Processo Estrutural são relativamente novos, sobretudo no 

Brasil, e foram desenvolvidos para justificar a necessidade de se encarar um novo tipo de 

processo, não submetido à concepção tradicional bipolar e estanque, a atos isolados das partes 

                                                                                                                                                                                                                   

Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; COSTA, Suzana Henriques da. O processo para solução de 
conflitos de interesse público. Salvador: JusPoivm, 2017, p. 452). 

4  BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. (Syn)thesis. Rio de 
Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32, 2012, p. 25. 

5  DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
6  FISS, Owen M.. The forms of justice. 1979. Faculty Scholarship Series. Paper 1220. Disponível em: 

<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1220>. 
7  NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático. Curitiba: Juruá, 2008, p. 208. 
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e do juiz, e à leitura clássica dos princípios/institutos processuais da congruência/adstrição, da 

coisa julgada e da separação de poderes. 

O Processo Estrutural tutela bens jurídicos que escapam à esfera individual das 

partes litigantes (bipolaridade), para atingir uma dimensão social, econômica e política maior 

(multipolaridade). Trata-se de um tipo de processo voltado para a solução de conflitos de 

interesse público, envolvendo, principalmente, a tutela de direitos individuais com feição 

transindividual, difusos e coletivos, em que o que prevalece é a orientação dos atos para o 

futuro, em uma feição prospectiva. A ideia é estruturar o litígio de forma a não só reparar o 

dano, mas a proporcionar a alteração de práticas e instituições de modo a promover a 

efetivação dos diversos direitos e interesses em pauta. 

Conforme apontado por Varella e Rodrigues, as medidas estruturais8 servem para 

dotar de significado os princípios constitucionais9, sendo uma das notas características do 

litígio de interesse público10. Isso significa que as medidas estruturais devem ser 

continuamente avaliadas sob a ótica da efetividade processual, do contraditório como direito 

de influência11, da comparticipação e do policentrismo12. O objetivo é fazer com que o 

processo sirva como meio de mudança de paradigmas ineficientes ou danosos. 

Exatamente por demandar uma releitura de alguns elementos do Direito 

Processual Civil e do Direito Processual Coletivo, o Processo Estrutural encontra escassos 

exemplos nos Tribunais brasileiros. A especificidade do tema se reflete também na escassez 

de produção bibliográfica, especialmente nacional. Raramente se vê autores desenvolvendo 

assuntos relacionados ao cumprimento de sentenças estruturais, momento em que se requer do 

                                                                    
8  Originariamente, as medidas estruturais são denominadas de structural injunctions na obra de Owen Fiss. 

Tais injunctions foram traduzidas para o direito brasileiro na tese de doutoramento de Marco Félix Jobim 
(JOBIM, Marco Felix. Medidas estruturantes: da Suprema Corte estadunidense ao Supremo Tribunal 
Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013 apud JOBIM, Marco Felix; ROCHA, Marcelo Hugo da. 
Medidas estruturantes: origem em brown v. board of education. In: ARENHART, Sérgio Cruz. JOBIM, 
Marco Félix (Org.). Processos estruturais. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 565) como medidas estruturais 
(FISS, Owen M.. The forms of justice. 1979. Faculty Scholarship Series. Paper 1220. Disponível em: 
<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1220>). 

9  Vale ressaltar que, na obra de Owen Fiss, o autor utiliza o termo “valores constitucionais” (FISS, O Owen 
M.. The forms of justice. 1979. Faculty Scholarship Series. Paper 1220. Disponível em: 
<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1220>). 

10  VARELLA, Luiz Henrique Borges; RODRIGUES. Luís Henrique Vieira. As structural injunctions e o 
direito processual brasileiro: apontamentos acerca do alcance coletivo, da participação e da executividade 
das medidas estruturantes no âmbito da litigância de interesse público. In: ARENHART, Sérgio Cruz; 
JOBIM, Marco Felix. Processos estruturais. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 519. 

11  CABRAL, Antônio do Passo. El principio del contradictorio como derecho de influencia y deber de debate. 
Revista Peruana de Derecho Procesal, v. 16, año 14, p. 261-278, 2010. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/3674227/El_principio_del_contradictorio_como_derecho_de_influencia_y_deb
er_de_debate>. 

12  PUGA, Mariela. El litigio estructural. Revista de Teoría del Derecho de la Universidad de Palermo. año 
I, n. 2, p. 18-46, nov. 2014, p. 21. 
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provimento jurisdicional a efetivação dos direitos. A relevância deste estudo também se 

justifica por essa realidade.  

Partindo-se das noções preliminares de Owen Fiss13 sobre a reforma estrutural, a 

pesquisa desenvolveu o tema do cumprimento de sentenças estruturais à luz do art. 139, IV, 

do Código de Processo Civil vigente. Esse dispositivo legal (sem correspondentes no 

CPC/1973) trouxe ao ordenamento jurídico a possibilidade de ampla utilização dos meios 

executivos atípicos para assegurar o cumprimento das sentenças estruturais. 

A atipicidade dos meios executivos, que já é uma realidade para os processos 

judiciais comuns (isto é, aqueles que tutelam direitos individuais), foi discutida neste estudo 

sob duas perspectivas: como forma de permitir que as sentenças estruturais sejam eficazes e 

pela investigação dos limites constitucionais que conferem legitimidade às medidas 

executivas atípicas, no contexto das sentenças estruturais. 

Para tanto, a pesquisa se desenvolveu a partir do modelo constitucional de 

processo14 em três eixos fundamentais: a comparticipação, traduzida pela necessidade de 

cooperação das partes e na possibilidade de negociação ou resolução consensual de conflitos; 

o contraditório como direito de influência, materializado na participação potencializada ou 

ampla dos atores processuais; e na efetividade processual, aqui tratada a partir do 

cumprimento de sentenças estruturais e da aplicação dos meios atípicos executivos. 

Os resultados da pesquisa foram desenvolvidos e apresentados em capítulos. O 

primeiro trata das notas introdutórias expostas nesta seção. O segundo é destinado à análise 

histórica do Processo Estrutural, tanto sob a ótica internacional quanto nacional. Foram 

apresentadas as bases nas quais a pesquisa foi desenvolvida, especialmente a partir da 

bibliografia de Owen Fiss15, um dos precursores sobre o tema. Também abordou-se os 

fundamentos e pressupostos desse tipo de processo, a fim de facilitar a identificação de quais 

tipos de litígios podem ser tutelados pelo Processo Estrutural. Também no segundo capítulo, 

foram propostos apontamentos a respeito da judicialização do Direito em contraponto ao 

ativismo judicial, especialmente porque o Processo Estrutural trata, na grande maioria dos 

casos, da efetivação de políticas públicas. Nada mais oportuno, então, do que fazer essa nota 

distintiva, a fim de situar esse tipo de processo em um locus constitucional. 

                                                                    
13  FISS, Owen M.. The forms of justice. 1979. Faculty Scholarship Series. Paper 1220. Disponível em: 

<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1220>, p. 02.  
14  NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático. Curitiba: Juruá, 2008. 
15  FISS, Owen M.. The forms of justice. 1979. Faculty Scholarship Series. Paper 1220. Disponível em: 

<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1220>. 
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O terceiro capítulo foi destinado à análise da fase de cumprimento de sentença do 

processo civil clássico, seus princípios norteadores, e da ineficiência desse modelo tipificado 

no código processual. Em seguida, foram feitos os apontamentos a respeito da necessidade de 

se repensar essa fase executiva do processo, especialmente em litígios complexos, que tratam 

de inúmeros direitos e garantias individuais, difusos e coletivos, sem feição patrimonial, e, 

portanto, não submetidos à lógica patrimonialista tipificada na legislação processual. Foi 

também abordado o tema dos meios atípicos de execução como instrumento adequado para o 

tratamento da fase executiva de processos estruturais. Essa última seção foi dedicada à 

apresentação do tema sob a ótica da efetividade: a atipicidade dos métodos executivos como 

alternativa para escapar da lógica bipolar e patrimonialista dos meios típicos de execução e 

alcançar a tutela adequada dos direitos individuais (com feição transindividual), difusos e 

coletivos. 

O quarto capítulo foi dedicado ao estudo dos meios atípicos de execução sob a 

ótica da legitimidade. Se de um lado defende-se o uso desse instituto como forma de dar 

efetividade às sentenças estruturais, de outro, pretende-se estabelecer os limites 

constitucionais na sua aplicação. O tema será desenvolvido a partir de dois cenários: o 

primeiro, relacionado aos limites naturais – dispostos na legislação e na constituição – à 

fixação das medidas executivas atípicas pelo juiz; o segundo, por meio da solução negociada, 

do consenso e da viabilização de negócios jurídicos processuais a respeito do tema pelas 

partes e o juiz. Esse tópico se destina, sobretudo, a aplicar o modelo constitucional de 

processo ao tema das medidas executivas atípicas. 

No quinto capítulo, são formuladas as considerações finais. 

Como se percebe pelas notas introdutórias, a pesquisa insere-se em uma proposta 

de visibilização dos atores processuais, através do reconhecimento dos sujeitos, processuais 

ou não, afetados pelo provimento jurisdicional nos processos estruturais, materializando-se na 

participação ampla na construção das medidas executivas atípicas. A necessária releitura de 

institutos do direito processual e constitucional, notadamente o do contraditório e da ampla 

defesa, é fundamental para a compreensão de que tais medidas podem e devem ser fixadas em 

um ambiente processual de comparticipação e de consensualidade.  

Espera-se que os resultados da pesquisa contribuam para a discussão sobre a 

adequada tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais com feição transindividual nos 

Processos Estruturais, especialmente na fase de cumprimento de sentença, quando os direitos 

são, ou deveriam ser, finalmente realizados.  
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2 ASPECTOS FUNDAMENTAIS SOBRE O PROCESSO ESTRUTURAL 

 

 

Para se compreender o desenvolvimento do tema-problema proposto nesta 

pesquisa, é necessário resgatar as origens históricas do processo estrutural, apresentando suas 

interfaces no tempo, e trazendo-as para a realidade brasileira atual. Além disso, compreender 

os pressupostos e fundamentos do processo estrutural é medida essencial para se delimitar o 

campo de aplicação da pesquisa desenvolvida, no que tange à efetividade e legitimidade das 

medidas executivas atípicas. 

 

 

2.1 Noções históricas sobre o processo estrutural 

 

 

O modelo estrutural de processo, enquanto método de resolução de conflitos 

complexos, tem suas origens nos Estados Unidos, nas décadas de 1950 e 1960, quando a 

Suprema Corte norte-americana enfrentou e decidiu o caso emblemático Brown vs Board of 

Education of Topeka16. Tratava-se de uma class action, embasada em valores constitucionais, 

em que se discutia a necessidade de revisão do sistema dual da educação pública, que dividia 

a população entre negros e brancos, determinando que crianças negras estudassem em escolas 

para negros, e as brancas, em escolas para brancos. O pleito de Brown era de que sua filha 

estudasse em uma escola mais próxima de sua casa, mas que era, exclusivamente, para 

brancos. Em que pese se tratar de um litígio originariamente individual, ganhou repercussões 

para alcançar toda uma coletividade, tornando-se pleito universal o sistema unitário, em que 

brancos e negros estudassem juntos, sem segregação racial. 

A questão não era, portanto, apenas legal. Pela própria natureza daquele litígio, 

com nítido caráter de interesse público, a decisão sobre o tema demandaria uma reflexão dos 

juízes a respeito da estrutura social e educacional do país, com a potencialidade de impactar 

inúmeras vertentes relacionadas ao sistema educacional. A partir desse caso, nascia a 

structural litigation, a qual deu origem a uma decisão judicial que afetaria toda a estrutura 

burocrática estatal. Como pontua Owen Fiss: 

                                                                    
16  FISS, Owen M.. The forms of justice. 1979. Faculty Scholarship Series. Paper 1220. Disponível em: 

<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1220>, p.02. 
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Tal transformação exigia novos procedimentos para a escolha de alunos; novos 
critérios para a construção de escolas; a substituição dos corpos docentes; a revisão 
do sistema de transportes para acomodar novas rotas e novas distâncias; nova 
alocação de recursos entre escolas e atividades; a modificação do currículo; o 
aumento de verbas; a revisão dos programas desportivos das escolas; novos sistemas 
de informação para monitorar o desempenho da organização; e muito mais17.  

 

A decisão da Suprema Corte norte-americana determinou a superação dos 

sistemas duais de escolas por um sistema unitário e não racial. Como relatado por Marco 

Félix Jobim18, para proferir esse comando, a Suprema Corte precisou enfrentar e superar dois 

antigos precedentes que tratavam sobre o racismo: o caso Dred Scott v. Sandford (1857) e o 

caso Plessy v. Ferguson (1896). O primeiro dizia respeito a um escravo (Dred Scott) que 

pretendia ser considerado livre da família que detinha sua propriedade (família Sandford). A 

Suprema Corte negou o pedido, sob o argumento de que Scott não seria cidadão, e, portanto, 

não teria sequer o direito de ação. O segundo, tratava de um caso em que um jovem negro 

(Plessy) pretendia viajar em um vagão destinado apenas a pessoas brancas. A decisão da 

Suprema Corte não deu razão ao jovem, e entendeu que a máxima ‘separete but equal’ era 

constitucional. 

Desirê Bauermann expôs esse movimento histórico da seguinte maneira: 

 

A 14ª Emenda à Constituição norte-americana garante, desde 1868, que todos os 
nascidos ou naturalizados nos Estados Unidos possuem direitos iguais, [...]. 
Ocorre que, embora tal regra estivesse expressa na Constituição norte-americana 
desde 1868, prevaleceu por muito tempo nos Estados Unidos a doutrina denominada 
separete but equal, a qual defendia que o simples fato de segregar, ou seja, de 
impedir que negros frequentassem determinados lugares aos quais teriam acesso 
exclusivamente pessoas brancas, não atingia o direito de igualdade, desde que todos 
possuíssem acesso a serviços públicos de mesma qualidade19.  

 

                                                                    
17  FISS, Owen. Um novo processo civil: estudos norte-americanos sobre Jurisdição, Constituição e sociedade. 

Coordenação da tradução Carlos Alberto de Salles; tradução de Daniel Porto Godinho da Silva, Melina de 
Medeiros Rós. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 28. 

“It required new procedures for the assignment of students; new criteria for the construction of schools; 
reassignment of faculty; revision of the transportation systems to accommodate new routes and new 
distances; reallocation of resources among schools and among new activities; curriculum modification; 
increased appropriations; revision of interscholastic sports schedules; new information systems for 
monitoring the performance of the organization; and more.” (FISS, Owen M.. The forms of justice. 1979. 
Faculty Scholarship Series. Paper 1220. Disponível em: 
<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1220>, p. 02-03). 

18  JOBIM, Marco Felix. Brown v. board of education: a origem das medidas estruturantes. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/31416585/Brown_v_Board_of_Education.docx>.  

19  BAUERMANN, Desirê. Structural injunctions no direito norte americano. In: ARENHART, Sérgio Cruz; 
JOBIM, Marco Félix (Org.). Processos estruturais. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 280. 
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A doutrina do ‘separete but equal’ vigorou por 58 anos até ser revista através do 

caso Brown. Jobim e Rocha sintetizam esse movimento iniciado pelo leading case: 

 

O contexto histórico do caso Brown of Education se confunde com o próprio 
contexto jurídico, o qual culminou em seu julgamento pela Suprema Corte, iniciado 
por uma série de movimentos para demonstrar a discriminação racial nas escolas 
para que elas fossem "iguais em igualdade [...]". 
É possível afirmar que uma decisão que deseja encerrar a segregação racial não é 
por si só eficaz sem que outros fatores externos auxiliem em sua efetividade, o que 
foi alvo de ampla discussão na Suprema Corte no caso de Brown. Este caso, como 
origem das medidas estruturantes, abriu uma série de precedentes para outras 
disputas entre 1954 e 1962, como Muir v. Louisville Park Theatrical Ass’n, Mayor 

of Baltimore v. Dawson, Hawkins v. Bordo f Control, Gayle v. Browder, New 

Orleans City Park Improvement Ass’n v. Detiege, Turner v. City of Memphis e 

Schiro v. Bynum [...]20. 

 

A Suprema Corte entendeu que a segregação racial nas escolas promovia a 

desigualdade. O voto do Ministro-Presidente considerou que a doutrina ‘separete but equal’ 

não tinha espaço na rede pública de educação, pelo sentimento de inferioridade que gerava 

nas crianças negras e também pela diferença de oportunidades a que eram submetidas: 

 

Separá-los de pessoas de idade e qualidades similares unicamente por causa de sua 
raça gera um sentimento de inferioridade quanto ao seu status na comunidade que 
pode afetar seus corações e mentes de uma forma que nunca será desfeita [...]. 
Concluímos que, no campo da educação pública, a doutrina "separados mas iguais" 
não tem lugar. Instalações educacionais separadas são inerentemente desiguais. 
Portanto, consideramos que os demandantes e outros semelhantes para os quais as 
ações foram intentadas são, em razão da segregação reclamada, privados da igual 
proteção das leis garantidas pela Décima Quarta Emenda. Esta disposição torna 
desnecessária qualquer discussão se tal segregação também viola a Cláusula do 
Devido Processo da Décima Quarta Emenda 21 (Tradução da autora). 

 

Se de um lado a decisão do caso Brown era paradigmática e com potencial de 

revolucionar a estrutura social e educacional dos Estados Unidos, promovendo o direito 

                                                                    
20  JOBIM, Marco Felix; ROCHA, Marcelo Hugo da. Medidas estruturantes: origem em brown v. board of 

education. In: ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix (Orgs.). Processos estruturais. Salvador: 
JusPodivm, 2017, p. 573-575. 

21 “To separate them from others of similar age and qualifications solely because of their race generates a feeling 
of inferiority as to their status in the community that may affect their hearts and minds in a way unlikely ever 
to be undone. [...] 

 We conclude that, in the field of public education, the doctrine of “separate but equal” has no place. Separate 
educational facilities are inherently unequal. Therefore, we hold that the plaintiffs and others similarly 
situated for whom the actions have been brought are, by reason of the segregation complained of, deprived 
of the equal protection of the laws guaranteed by the Fourteenth Amendment. This disposition makes 
unnecessary any discussion whether such segregation also violates the Due Process Clause of the Fourteenth 
Amendment” (WARREN, Earn. Brown v. board of education of topeka, 347 U.S. 483, 1954. Disponível 
em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/>). 
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constitucional à igualdade, de outro, havia uma natural dificuldade a ser implementada. E é 

por esse motivo que muitos a consideram mais simbólica do que prática22. 

Não é por outra razão que o comando judicial da Suprema Corte não veio 

acompanhado de fórmulas de execução, tampouco de um plano ou projeto dessa natureza. A 

verdade é que o comando jurisdicional era objetivo, mas desamparado de qualquer esquema 

organizado de metas ou de meios de execução. Com isso, coube aos juízes das instâncias 

ordinárias encontrarem os meios adequados para fazer cumprir aquela ordem de promoção da 

igualdade. Owen Fiss descreveu essa realidade: 

 

A princípio, não existia um projeto detalhado. Ninguém tinha uma visão clara de 
tudo que estaria envolvido na tentativa de erradicar o sistema de castas embutido na 
burocracia do Estado ou como a tentativa iria transformar o modo de prestação 
jurisdicional. Após receberem seus mandatos para agir da Suprema Corte, os juízes 
federais de instâncias mais baixas descobriram o que a tarefa exigia e ajustaram as 
formas de procedimento tradicionais para atender às necessidades existentes. A 
legitimidade foi igualada à necessidade e, nesse sentido, o procedimento tornou-se 
dependente da substância. Um compromisso primordial com a igualdade racial 
motivou a inovação procedimental, constituindo a justificativa para os 
distanciamentos da tradição.23  

 

Fiss relata, ainda, sobre a tentativa da própria Suprema Corte de reverter o 

resultado do julgamento do caso Brown, em meados dos anos de 1970. O autor aponta que o 

maior ataque de casos de segregação ocorreu nessa década, fruto do movimento 

segregacionista que a nova composição da Suprem Corte impulsionou. 

                                                                    
22  É o que aponta Jobim: “Não é de se estranhar que a decisão Brown v. Board of Education of Topeka é 

considerada por alguns como a mais importante e efetiva da Suprema Corte dos Estados Unidos em matéria 
de direitos civis, tendo, inclusive, o condão de modificar o próprio comportamento do cidadão 
estadunidense. Nathan Aaseng aponta para o fato de, talvez, a decisão tenha sido mais simbólica do que prática, 
pois o recado havia sido dado. Conforme ressalta Pablo Luiz Manili, toda decisão de um Tribunal Superior tem 
efeitos não só para o caso em concreto, mas repercute em toda a sociedade, sendo que o exemplo trazido pelo 
jurista argentino para corroborar sua assertiva são os julgamentos dos casos Dred Scott v.Sandford e Brown v. 
Board of Education.” (JOBIM, Marco Felix. Brown v. board of education: a origem das medidas 
estruturantes. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/31416585/Brown_v_Board_of_Education.docx>.). 

23  FISS, Owen. Um novo processo civil: estudos norte-americanos sobre Jurisdição, Constituição e sociedade. 
Coordenação da tradução Carlos Alberto de Salles; tradução de Daniel Porto Godinho da Silva, Melina de 
Medeiros Rós. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 28-29. 

“No one had a road map at the outset. No one had a clear vision of all that would be involved in trying to 
eradicate the caste system embedded in a state bureaucracy, or how the attempt would transform the mode of 
adjudcation. The second Brow decision was far from such a vision: it was but a recognition of the magnitude 
of the task and an attempt to by time. It delegated the reconstructive task to the lower federal judges. They, 
in turn, discovered what the task required and adjusted traditional procedural forms to meet the felt 
necessities. Legitimacy was equated with need, and, in that sense, procedure became dependent upon 
substance. It was the overriding commitment to radical equality that motivated the procedural innovation 
and that was seen as the justification for the departures from tradition.” (FISS, Owen M.. The forms of 
justice. 1979. Faculty Scholarship Series. Paper 1220. Disponível em: 
<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1220>, p. 03). 
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Muito embora houvesse dificuldades latentes na implementação da nova 

organização social, não segregacionista, aos poucos, a mudança determinada pela Suprema 

Corte também foi irradiada para outros setores da sociedade, como a segurança pública e a 

saúde pública24. Não se admitia mais um tratamento diferenciado institucional para negros e 

brancos. E foi dessa maneira, com erros e acertos na tentativa de implementação da mudança 

estrutural, que o sistema dual de escola foi definitivamente extinto.  

O caso Brown é considerado a semente dos processos estruturais, justamente 

porque inaugurou uma nova forma de lidar com o processo e com o próprio direito material: o 

provimento jurisdicional foi utilizado como meio para se alterar uma estrutura burocrática 

estatal, produzindo efeitos continuados no tempo, em cascata, e em diversos setores da 

sociedade e da economia. Como aponta Fernando Garcia Souza, a postura adotada pela 

Suprema Corte era de admitir a flexibilização do cumprimento da decisão proferida, 

exatamente pela enorme dificuldade de ser implementada em escala nacional, o que permitiu 

a criação de “espaços de autocomposição dos impasses locais e a possibilidade de 

readequação dos planos de dessegregação gradual – desde que fossem atendidos os ditames de 

boa fé e cumprimento da decisão em tempo razoável”25. 

O efeito prático da decisão judicial proferida no caso Brown foi, para além da 

modificação de estruturas sociais tidas por inconstitucionais, permitir o diálogo e a adequação 

da ordem judicial às especificidades de cada região do país. 

 

 

2.2 Fundamentos e pressupostos do processo estrutural 

 

 

Com base no caso Brown vs Board of Education of Topeka iniciaram-se as 

reflexões acerca da necessidade de adaptação do procedimento para viabilizar a adequada 
                                                                    
24  Marcela Ferraro tratou do tema, trazendo números significativos a respeito dos efeitos plurais do caso 

Brown: “Para exemplificar o alargamento para outros campos, segundo informações também de 1984, 
aproximadamente 30 estados dos EUA já haviam contado com amplas ordens de reforma em cadeias 
públicas. Outros números, do mesmo ano, apontam que 24% dos 903 presídios estaduais (state prisons) 
estariam então operando sob ordem judicial, assim como, em 1983, 15% das 3.338 cadeias (jails) do país. 
Ainda, as reivindicações trazidas são bastante amplas tocando, por exemplo, a cuidado à saúde, qualidade da 
comida, lazer ou até mesmo temperatura da água do banho.” (FERRARO, Marcella Pereira. Do processo 
bipolar a um processo coletivo-estrutural. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 
Direito, Setor de Ciências Jurídicas, da Universidade Federal do Paraná, 2015, p.102). 

25  SOUZA, Fernando Garcia. Política Educacional – Suprema Corte dos EUA – Caso Brown v. Board of 
Education 347 U.S. 483 (1954) – julgamento em 17 de maio de 1954. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 
WATANABE, Kazuo; COSTA, Susana Henriques da. O processo para solução de conflitos de interesse 
público. Salvador: Juspoivm, 2017, p 256-257. 
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resolução de casos complexos, de notório interesse público e com vocação inerente para 

mudar estruturas burocráticas estatais, a partir de comandos jurisdicionais dinâmicos e 

flexíveis, com aptidão para produzir efeitos sobre variados sujeitos e setores da sociedade. Os 

chamados processos estruturais começaram a ser pensados e definidos junto à reflexão sobre a 

necessidade de tratar de forma adequada litígios que não se conformariam com a metodologia 

processual clássica, bipolar e linear. 

Como apontado no tópico introdutório, a complexidade dos problemas sociais, 

atrelada à constitucionalização do direito, tem permitido que os indivíduos e os entes 

representativos dos direitos da coletividade (associações, sindicatos, Ministério Público, 

União, entre outros) pleiteiem em juízo a realização de direitos fundamentais violados 

ativamente ou por alguma omissão do poder público.  

Esse movimento de judicialização dos conflitos sociais, além de gerar um debate 

sobre os limites de atuação do próprio Poder Judiciário (o que será abordado no tópico 

seguinte), tem ensejado também o crescimento do número de processos judiciais complexos, 

aqueles que tutelam não apenas um direito, mas que têm por objeto, a um só tempo, situações 

jurídicas variadas, com múltiplos interesses e bens jurídicos a serem tutelados. Essa teia de 

direitos, por vezes tutelada em um único processo, exige uma gama de provimentos judiciais 

capazes de gerais efeitos em cascata em inúmeros setores da sociedade, da economia e das 

próprias instituições estatais. E são esses casos, com perfil estrutural, que se encaixam no 

objeto deste estudo. Quando judicializados, podem ser tratados como processos estruturais, 

sendo possível identificar fundamentos e pressupostos peculiares a esse método de resolução 

de conflitos complexos. 

O processo civil clássico é dotado de características que impedem a tutela 

adequada desse tipo de litígio. A começar pelo fato de que sua sistemática é totalmente 

bipolarizada, isto é, voltada para conflito duais, em que autor e réu litigam em posições 

adversas durante toda a lide, em clara oposição de interesses. Exatamente pela facilidade de 

identificação do direito material tido por violado, e pela simplicidade da relação social a ser 

pacificada, as regras processuais pensadas para o processo civil clássico são de difícil aplicação 

aos processos estruturais. Os comandos estanques e submetidos a uma sistemática geral, e 

comum a qualquer outro processo, não são capazes de sanear processos de outra magnitude e 

dotados de características que determinam um tratamento diferenciado, peculiar e flexível.  
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Mesmo nos casos em que o processo é nitidamente coletivo, a sistemática 

processual permanece submetida a uma lógica individualista26. Basta notar que, tirante o fato 

de haver um legitimado ex lege como autor da ação coletiva,27 e algumas peculiaridades, por 

exemplo, no regime da coisa julgada, as demais regras processuais se aplicam, via de regra, 

igualmente, tal como estar diante de um caso simples, de mera mitigação e recuperação de um 

dano. Basta notar que o pedido deve ser certo e determinado, como em qualquer outra ação 

individual, mesmo que não se tenha ainda a dimensão de todas as estruturas sociais violadas 

em um dano ambiental regional ou nacional. A sentença deve conter a solução imediata para o 

provimento almejado na inicial, mesmo não sendo o caso, e voltada apenas para a recuperação 

de um dano ocorrido. As regras sobre consensualidade e negociação processual continuam as 

mesmas, como em qualquer outro processo civil clássico, em uma postura sistemática do 

juízo de designar apenas a audiência de conciliação obrigatória, prevista no artigo 334 do 

CPC/1528. 

Abram Chayes, ao tratar dos aspectos do processo civil tradicional, trouxe 

importantes contribuições a respeito das características desse tipo de procedimento, 

destacando as notas que o torna inadequado para a tutela de relações jurídicas complexas: 

 

Em nossa tradição, a ação judicial é um veículo para resolver disputas entre partes 
privadas sobre direitos privados. As características definidoras dessa concepção de 
adjudicação civil são: 

                                                                    
26  Sérgio Cruz Arenhart expõe com clareza essa realidade: “Nesses exemplos, tem-se nítida a percepção de que 

a tutela coletiva, no Brasil, é submetida à mesma lógica do processo individual. Se o autor se desincumbe 
mal da condução do processo, deve-se-lhe imputar o prejuízo correspondente. Ocorre, porém, que aqui se 
está diante de valores coletivos, que interessam à toda coletividade ou a um grupo significativo de pessoas e 
que, em regra, possui natureza indisponível. Como é possível tratar esses interesses sob a mesma ratio 

aplicada a direitos individuais disponíveis, para os quais o processo civil clássico foi moldado? 
 Conclui-se, portanto, que o processo coletivo brasileiro, embora adaptado para atender a algumas 

modalidades de interesses metaindividuais, ainda está longe de servir de palco adequado à tutela de 
interesses sociais. Porque mantém suas raízes no mesmo ideário do processo individual, carrega consigo os 
mesmos defeitos daquele e, portanto, não é capaz de servir de cenário para o debate de políticas públicas. 
Por outras palavras, porque o processo coletivo brasileiro mantém-se arraigado à mesma racionalidade do 
processo individual, à sua dinâmica bipolar, à adstrição da sentença ao pedido, à disponibilidade do processo 
e a todas as consequências dessa lógica, os mesmos defeitos que se vê em um processo individual podem 
também ser vistos no processo coletivo” (ARENHART, Sérgio Cruz. Processos estruturais no direito 
brasileiro: reflexões a partir do caso da ACP do carvão. Revista de Processo Comparado, v. 2, p. 05-08, 
2015, p. 05-06). 

27  A legitimidade para a propositura de ações coletivas está expressa no Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078/1990) e também na Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985). 

28  Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 
pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. (BRASIL, Lei nº 13.105, de 
16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>). 
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(1) O processo é bipolar. O litígio é organizado como uma disputa entre dois 
indivíduos ou pelo menos dois interesses unitários, diametralmente opostos, a serem 
decididos com base em um vencedor-leva-tudo. 
(2) O litígio é retrospectivo. A controvérsia é sobre um conjunto de eventos 
concluídos: se eles ocorreram e, em caso afirmativo, com quais consequências para 
as relações jurídicas das partes. 
(3) O direito e a solução são interdependentes. O escopo do remédio é derivado mais 
ou menos logicamente da violação substantiva sob a teoria geral de que o 
demandante obterá uma indenização medida pelo dano causado pela violação do réu 
do dever - em contrato dando ao exequente o dinheiro que ele teria se não houvesse 
a violação; em delito, pagando o valor do dano causado. 
(4) A ação é um episódio autônomo. O impacto do julgamento confinado é às partes. 
Se o exequente ganhar, há uma transferência compensatória simples, geralmente de 
dinheiro, mas ocasionalmente o retorno de uma coisa ou a execução de um ato 
definido. Se o executado ganhar, a perda reside onde ele fracassou. Em qualquer 
caso, o julgamento encerra o envolvimento do tribunal. 
(5) O processo é iniciado pela parte e controlado pela parte. O caso é organizado 
pelas questões definidas pelas partes. A responsabilidade pelo desenvolvimento dos 
fatos é deles. O juiz de primeira instância é um árbitro neutro, que decide questões 
de direito somente se elas são colocadas em questão por uma parte.29 (Tradução da 
autora) 

 

Os chamados litígios estruturais são dotados de características que os tornam 

peculiares e merecedores de um tratamento diferenciado. Há fundamentos e pressupostos que 

caracterizam os processos como estruturais30, a ponto de permitir a adequação do 

procedimento a partir da releitura de institutos do direito processual clássico. E é a esse tema 

que esse tópico se dedica. 

Mariela Puga, ao tratar das características típicas dos processos estruturais, trouxe 

os elementos que considera essenciais para a sua caracterização: 

 

                                                                    
29  “In our received tradition, the lawsuit is a vehicle for settling disputes between private parties about private 

rights. The defining features of this conception of civil adjudication are: 
 (1) The lawsuit is bipolar. Litigation is organized as a contest between two individuals or at least two unitary 

interests, diametrically opposed, to be decided on a winner-takes-all basis. 
 (2) Litigation is retrospective. The controversy is about an identified set of completed events: whether they 

occurred and if so, with what consequences for the legal relations of the parties. 
 (3) Right and remedy are interdependent. The scope ofs the relief is derived more or less logically from the 

substantive violation under the general theory that plaintiff will get compensation measured by the harm 
caused by the defendent’s breach of duty – in contract by giving plaintiff the Money he would have had 
absent the breach; in tort by paying the value of the damage caused. 

 (4) The lawsuit is a self-conteined episode. The impact of the judgement confined to the parties. If plaintiff 
prevails there is a simple compensatory transfer, usually of Money, but occasionally the return of a thing or 
the performance of definite act. If the defendent prevails, a loss lies where it has fallen. In eather case, entry 
of judment ends the court’s involvement. 

 (5) The process is party-initiated and party-cotrolled. The case is organized by the issues defined by 
exchanges between the parties. Responsability for fact development is theirs. The trial judge is a neutral 
arbiter of their interactions who decides questions of law only if they are put in issue by an appropriate move 
of a party.” (CHAYES, Abram. The role of the judge in public law litigation. 89 Harv. L. Rev. nº 9, 1976. 
In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; COSTA, Suzana Henriques da. O processo para 
solução de conflitos de interesse público. Salvador: Juspoivm, 2017, p. 33-34). 

30  O litígio estrutural demanda um tratamento jurisdicional adequado, na forma de um Processo Estrutural. 
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(1) A intervenção de múltiplos atores processuais. 
(2) Um coletivo de afetados que não intervêm no processo judicial, mas, no entanto, 
são representados por alguns de seus pares e/ou por outros atores legalmente 
autorizados. 
(3) Uma causa de origem que determina a violação dos direitos em escala. Tal causa 
é apresentada, em geral, como norma legal, política ou prática (pública ou privada), 
condição ou situação social que viole interesses de forma sistêmica ou estrutural, 
embora nem sempre homogênea. 
(4) Uma organização estatal ou burocrática que funciona como estrutura da situação 
ou condição social que viola os direitos. 
(5) A invocação ou reivindicação de valores constitucionais ou públicos para fins 
regulatórios em nível geral e/ou demandas por direitos econômicos, sociais e 
culturais. 
(6) Reivindicações que envolvem a redistribuição de bens. 
(7) Uma sentença que supõe um conjunto de ordens de implementação contínua e 
prolongada31 (Tradução da autora). 

 

Chayes, fazendo o contraponto entre a lide individual e a lide de interesse público, 

também apresentou seu ponto de vista, trazendo ainda um rol exemplificativo de casos e 

temas que reclamam um tratamento diferenciado pelo Poder Judiciário através de normas 

procedimentais próprias: 

 

As características do processo de interesse público são muito diferentes daquelas do 
modelo tradicional [de processo]. A sua estrutura é extensa e amorfa, sujeita a 
mudanças ao longo do processo. O relacionamento tradicional do adversário é 
impregnado e misturado com processos de negociação e mediação em todos os 
pontos. O juiz é a figura dominante na organização e orientação do caso, e atrai 
apoio não apenas para as partes e seus advogados, mas para uma ampla gama de 
pessoas de fora - mestres, especialistas e supervisores. Mais importante, o juiz de 
primeira instância tem se tornado cada vez mais o criador e gerente de formas 
complexas e contínuas de solução de conflitos, que tem efeitos generalizados sobre 
pessoas que não estão perante o tribunal e exigem o envolvimento contínuo do juiz 
na administração e implementação das soluções. A dessegregação escolar, a 
discriminação no emprego e os casos de prisioneiros e de detentos vêm à mente 
como um avatar dessa nova forma de litígio. Mas seria errado supor que está 
limitado a essas áreas. Antitruste, fraude de seguros mobiliários e outros aspectos da 
condução de negócios corporativos, falências e reestruturações, governança sindical, 
fraudes contra o consumidor, discriminação de moradia, reavaliação eleitoral, gestão 

                                                                    
31 “(1) La intervención de múltiples actores procesales. 
 (2) Un colectivo de afectados que no intervienen en el proceso judicial, pero que sin embargo son 

representadasos por algunos de sus pares, y/o por otros actores legalmente autorizados. 
 (3) Una causa fuente que determina la violación de derechos a escala. Tal causa se presenta, en general, 

como una regla legal, una política o práctica (pública o privada), una condición o una situación social que 
vulnera intereses de manera sistémica o estructural, aunque no siempre homogénea. 

 (4) Una organización estatal o burocrática que funciona como el marco de la situación o la condición social 
que viola derechos. 

 (5) La invocación o vindicación de valores de carácter constitucional o público con propósitos regulatorios a 
nivel general, y/o demandas de derechos económicos, sociales y culturales. 

 (6) Pretensiones que involucran la redistribución de bienes. 
 (7) Una sentencia que supone un conjunto de órdenes de implementación continua y prolongada.” (PUGA, 

Mariela G. Litigio estructural. Tesis (Doctoral) – Faculdad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
maio 2014, p. 46). 
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ambiental - em todos esses campos há casos com peculiaridades próprias dos litígios 
de interesse público32 (Tradução da autora). 

 

Tais notas características apresentadas de forma ilustrativa, e algumas outras33, 

serão destacadas no tópico seguinte, com vistas à identificação dos pressupostos e 

fundamentos do processo estrutural. 

 

 

2.2.1 Pressupostos do processo estrutural 

 

 

Entende-se por pressupostos aqueles elementos imprescindíveis à configuração de 

um processo como estrutural. São as qualidades sem as quais não é possível se evidenciar o 

processo dessa natureza34. Traduzindo o conceito processual35 para este estudo, pode-se dizer 

que os pressupostos do processo estrutural seriam não só requisitos de validade, mas também, 

                                                                    
32  “The characteristic features of the public law model are very different from those of the traditional model. 

The party structure is sprawling and amorphous, subject to change over the course of the litigation. The 
traditional adversary relationship is suffused and intermixed with negotiating and mediating processes at 
every point. The judge is the dominant figure in organizing and guiding the case, and he draws for support 
not only on the parties and their counsel, but on a wide range of outsiders – masters, experts, and oversight 
personnel. Most important, the trial judge has increasingly become the creator and manager of complex 
forms of ongoing relief, which has widespread effects on persons not before the court and require the judge’s 
continuing involvement in administration and implementation. School desegregation, employment 
discrimination, and prisoner’s and inmate’ rights cases come readily to mind as avatar of this new form of 
litigation. But it would be mistaken to suppose that it is confined to these areas. Antitrust, securities fraud 
and other aspects of the conduct of corporate business, bankruptcy and reorganizations, union governance, 
consumer fraud, housing discrimination, electoral reapportionment, environmental management – cases in 
all these field display in varying the features as law public litigation”.(CHAYES, Abram. The role of the 
judge in public law litigation. 89 Harv. L. Rev. nº 9, 1976. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, 
Kazuo; COSTA, Suzana Henriques da. O processo para solução de conflitos de interesse público. 
Salvador: Juspoivm, 2017, p. 35). 

33  Jordão Violin, ao tratar do caso Brown, diz sobre as características do que se convencionou chamar de public 

interest litigantion: “[...] uma demanda multipolarizada; orientada para o futuro; formada por pretensões 
difusas; baseada em direitos fundamentais cujo conteúdo requer concreção; que visa à reforma de uma 
instituição social; cuja implementação exige ações diferidas no tempo, que não se esgotam com a prolação 
da sentença; conduzida por juiz e partes em cooperação” (VIOLIN, Jordão. Holt V. Sarver e a reforma do 
sistema prisional do Arkansas. In: ARENHART, Sérgio Cruz. JOBIM, Marco Félix (Orgs.). Processos 
estruturais. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 304). 

34  Para Humberto Theodoro Júnior, “os pressupostos são aquelas exigências legais sem cujo atendimento o 
processo, como relação jurídica, não se estabelece ou não se desenvolve validamente. E, em consequência, 
não atinge a sentença que deveria apreciar o mérito da causa. São, em suma, requisitos jurídicos para a 
validade da relação processual. São, pois, requisitos de validade do processo” (THEODORO JÚNIOR, 
Humberto. Curso de direito processual civil. 59. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. v.1, p. 147). 

35  Para Teresa Arruda Alvim Wambier, os pressupostos processuais “são elementos cuja presença é 
imprescindível para a existência e para a validade da relação processual e, de outra parte, cuja inexistência é 
imperativa para que a relação processual exista validamente, nos casos dos pressupostos processuais 
negativos” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades da sentença. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1990, p. 22).  
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e principalmente, requisitos de existência. Se não estiverem presentes, dificilmente se estará 

diante de um processo estrutural. 

 

a) O interesse público intrínseco ao processo estrutural 

 

O primeiro pressuposto para a configuração de um processo estrutural é o 

necessário interesse público que ele deve carregar. Mas, afinal, o que seriam litígios de 

interesse público? O interesse público, para fins deste estudo, não se relaciona ao 

procedimento em si mesmo considerado, mas ao próprio direito material que ele tutela. 

Explica-se: é natural conceituar o Direito Processual Civil como disciplina de interesse 

público, na medida em que sempre reclamará uma atuação jurisdicional e, portanto, submetida 

ao poder do Estado. Essa concepção, acertada para o que se pretende demonstrar, é fruto da 

visão instrumentalista do processo36, em que o mesmo passa de mero elo, entre o direito 

abstrato desatendido e o direito concreto realizado, para ser concebido como instrumento de 

entrega da prestação jurisdicional adequada37. 

Nesse sentido, todo e qualquer processo teria um caráter de interesse público, já 

que, necessariamente, perpassará uma atuação estatal dotada de coercitividade e legitimada 

pela própria Constituição. Sem negar esse caráter público dos processos em geral, o interesse 

público que é inerente aos processos estruturais é outro. Está atrelado ao direito material por 

ele tutelado. O processo é de interesse público quando os bens jurídicos alcançados pelo 

provimento jurisdicional são titulados por uma coletividade e, portanto, com aptidão para 

produzir efeitos que escapam à mera individualidade de determinado sujeito. É o que aponta 

Carlos Alberto de Salles: 

 

A expressão [processo civil de interesse público] utilizada, no entanto, tem por 
finalidade chamar a atenção para uma característica que não é do processo em si, 
mas do tipo de interesse que passou a ser objeto de adjudicação a partir da 
introdução em nosso sistema processual das chamadas ações coletivas. Pretende-se, 
com essa designação, distinguir aquelas lides nas quais a prestação jurisdicional 
recai sobre interesses individuais de outras, nas quais o objeto do processo é uma 
decisão sobre um interesse público. [...] O público, no sentido pretendido neste 
trabalho, é definido não em contraposição ao privado, mas ao individual, indicando 
aqueles interesses pertencentes à generalidade das pessoas.38  

                                                                    
36  DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 22. 
37  MADUREIRA, Claudio Penedo. Formalismo, instrumentalismo, e formalismo-valorativo. Cadernos do 

Programa de Pós-Graduação Direito UFRGS. v. 10, n.3, p. 253-283, 2015, p. 257. 
38  SALLES, Carlos Alberto de. Processo civil de interesse público. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

WATANABE, Kazuo; COSTA, Suzana Henriques da. O processo para solução de conflitos de interesse 
público. Salvador: Juspoivm, 2017, p. 194. 
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Para qualificar um litígio como de interesse público, alguns autores delimitam, 

ainda, a natureza jurídica dos direitos e garantias por ele tutelados. Via de regra, possuem uma 

feição constitucional39. E é exatamente pela possiblidade de impactar uma outra dimensão de 

direitos e garantias, os chamados direitos difusos e coletivos, bem como os direitos 

individuais com feição transindividual, que o processo é considerado de interesse público40. A 

possibilidade de implementação de políticas públicas, ou de mudança de determinada 

                                                                    
39  Peter Appel trata exatamente deste ponto: “The civil rights cases are thus an important underpinning of the 

arguments of the commentators that favor public law litigation generally. These cases also have at least three 
important similarities with each other. First, the rights involved emerge from the development of 
constitutional principles. When a court involves itself in overseeing the conditions at a prison, it does so 
because it has interpreted the Eighth Amendment to require the court’s involvement and supervision. 
Similarly, when a court oversees the management of a mental institution or orders a school district to 
desegregate, it does so to vindicate constitutional values. This aspect of public law litigation led Eisenberg 
and Yeazell to argue that the novel aspect of public law litigation was not new procedural rules but new 
substantive rights. Second, the litigation usually involves a judicial determination of the factual basis for the 
lawsuit, rather than the review of a record created by another governmental entity. The court must ask itself 
whether a school district engaged in discrimination or whether the conditions in which prisoners live 
constitute cruel and unusual punishment. Third, a court need not pay any special deference to any of the 
parties of the lawsuit. While a court can listen to the views of the prison officials or school supervisors, it 
determines for itself the facts involved and the remedial measures to take. As I will now show, these features 
of civil rights litigation do not necessarily apply to other types of public law litigation, specifically 
environmental litigation”. (APPEL, Peter A. Intervention in public law litigation: the environmental 
paradigm. 78 Wash. U. L. Q. 215. 2000, p. 215-311. Available at: 
<http://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol78/iss1/4>, p. 223-224). 

40  Fazendo um contraponto com o conceito de interesse público e privado concebido pela doutrina clássica, 
Mauro Cappelletti vai dizer sobre a complexidade da sociedade contemporânea e a necessidade de repensar 
esses conceitos: “This “proprietary” concept of rights and locus standi is very clear and simple inm the civil 
law tradition – indeed, much too simple to reflect present realities. The Classic Roman suma divisio between 
“public” and “private” has become, as incisively stated by a British observer, a “mighty cleavage” with no 
connecting bridges – or intermediaries – between the two aspects of the dichotomy: the individual and the 
state. Today’s reality, however, is much more complex and pluralistic than that abstract dichotomy: between 
the individual and the state there are numerous groups, communities and collectivities which forcefully 
claim the enjoyment and judicial protection of certain rights which are classifiable neither as “public” nor 
“private” in the traditional sense. As we have seen, modern societies bring to the forefront new rights and 
legitimate interests – a newer kind of “property” – which, although not “public” in the Roman and Civilian 
sense of the word (that is, belonging to the res publica or state), are collective or diffuse, in the sense that 
either they do not “belong” to any individual in particular, or that individuals own only an insignificant 
portion of them. Who is the “owner” of the air that we breathe? The ancient concept of the right (or 
standing) to sue as the monopoly of the sole person or persons to whom the substantive right in issue 
“belongs” appears hardly applicable to those “rights without a holder” that belong, at one and the same time, 
to everyone and to no one. Indeed, a rigorous application of this concept amounts to a denial of 
“justiciability” of these rights. Yet, it is precisely the struggle for the protection of such “newer property” – 
the struggle, to pursue the above example, for the conservation of clear air – that represents one of the major 
challenges of all legal systems in industrial societies. To deny the justiciability of collective and diffuse 
interests – as courts in many countries, to a large extent, still do, including the United States Supreme Court 
in its recent crusade against public interests litigation – may well be the logical and rigorous consequence of 
a concept that attributes the right of action only to the “holder” of the substantive right in issue. Such a 
denial, however, represents an offense to the most vital values and exigencies of our epoch, since the 
protection of diffuse rights has become of crucial importance for the progress, perhaps even the survival, of 
humankind” (CAPPELLETTI, Mauro. Vindicating the public interest through the courts: a comparativist’s 
contribution. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; COSTA, Susana Henriques da. O 
processo para solução de conflitos de interesse público. Salvador: JusPoivm, 2017, p 76-77). 
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estrutura social ou econômica por meio do processo, determina a sua natureza de notório 

interesse público, a reclamar um tratamento diferenciado. 

 

b) A causalidade complexa e a flexibilidade da causa de pedir e pedido 

 

Outro pressuposto do processo estrutural é a causalidade complexa e a 

consequente maleabilidade na definição da causa de pedir e do pedido. De acordo com a regra 

processual clássica, o autor da demanda deve apresentar em sua petição inicial a delimitação 

da causa de pedir e o pedido, de modo que, citado o réu, não poderá mais modificar esses 

limites sem o seu consentimento. Tem-se, nesse modelo, a estabilização da lide pela 

imutabilidade da causa de pedir e do pedido. 

A regra trazida pelos arts. 322, 324 e 329 do CPC é expressa em exigir que o 

pedido seja certo e determinado. É fácil perceber, portanto, que em causas complexas, isto é, 

naquelas em que se visa tutelar bens jurídicos das mais variadas ordens, essa regra processual 

dificulta, ou até inviabiliza, o adequado tratamento do direito material.41 A título de exemplo, 

volta-se aos casos dos danos ambientais de amplitude regional ou nacional: é verdadeiramente 

impossível em alguns desses eventos prever qual seria o pedido, ou os pedidos, adequado para 

o processo quando nem mesmo se tem a correta dimensão do prejuízo social, econômico e 

cultural do dano. Às vezes, até a causa de pedir se apresenta obscura, a ponto de demandar 

uma análise técnica prévia para ser delimitada42. 

A dita causalidade complexa, ou causalidade estrutural43, inerente aos litígios 

estruturais, é que determina a imprescindibilidade de certa flexibilidade na delimitação do 

pedido e da causa de pedir. A multiplicidade de causas envolvidas em uma determinada 

prática institucional resulta na diversidade de soluções possíveis para o caso estrutural. E, 

muitas vezes, não é possível antever com precisão todo o plexo de causas do problema, da 

mesma forma que a previsão das soluções adequadas e necessárias pode se tornar 

absolutamente impossível na instauração do procedimento. 

A maleabilidade da causa de pedir e do pedido44 permite que o problema 

estrutural seja adequadamente saneado no curso do processo e impede, ou ao menos 

                                                                    
41  ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. Revista de Processo – 

RePro, v. 225, p. 02-410, 2013, p. 02. 
42  O procedimento de produção antecipada de provas, por exemplo, é de grande utilidade nessas ocasiões. 
43  PUGA, Mariela G. Litigio estructural. Tesis (Doctoral) – Faculdad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires. maio 2014, p. 57. 
44  ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. Revista de Processo – 

RePro, v. 225, p. 02-410, 2013, p. 05. 
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minimiza, o risco de decisões ineficazes, insuficientes ou até danosas. A respeito do tema, os 

professores Fredie Didier, Hermes Zaneti e Rafael de Oliveira atrelam a discussão ao 

problema da congruência e adstrição nos processos estruturais: 

 

[...] é preciso que se admita certa atenuação da regra da congruência objetiva 
externa, que exige a correlação entre a decisão e a demanda que ela resolve, ‘de 
modo a permitir ao magistrado alguma margem de liberdade na eleição da forma de 
atuação do direito a ser tutelado.’ [...] a flexibilidade da congruência objetiva supõe, 
por isso, que a interpretação do pedido (art. 322, §2º, CPC) leve em consideração a 
complexidade do litígio estrutural. [...] a interpretação do pedido é seguida de perto 
pela necessidade da interpretação das decisões em razão do conjunto da postulação e 
da decisão e da boa fé (art. 489, §3º, CPC)45.  

 

A proposta de Samuel Cota e Leonardo Nunes é justamente que o instituto do 

pedido e da causa de pedir seja tratado de forma diversa do modelo clássico, permitindo-se ao 

requerente delinear o pedido ao longo da ação, especialmente até o final da fase de instrução 

probatória, em prol da pacificação social e da efetivação de direitos: 

 

Dessa forma, ao autor deverá ser facultada a possibilidade de formular, num 
primeiro momento, um pedido indeterminado, dado que a extensão de sua pretensão 
poderá ser desconhecida. Nessas circunstâncias, embora deva ser expresso o pedido, 
estaria o autor dispensado de precisar as medidas que deverão ser tomadas ou o teor 
da condenação dos réus. Ademais, ao longo de toda a instrução probatória, deve ser 
possibilitado ao autor adequar sua pretensão à realidade posta, concreta do caso em 
análise, sob pena de violação do direito fundamental ou o valor público defendido 
no processo a bem de uma fria e absoluta correspondência entre o provimento 
judicial final e o pedido. 
O que se está defendendo não é uma flexibilização às cegas, mas a valorização do 
direito e do processo, em vista dos escopos a que este se presta: o da pacificação 
social e o da efetivação de direitos. 
Assim, até o fim da instrução probatória, em prol de garantir essa efetividade 
processual, deve ser franqueado ao autor adequar e modificar sua pretensão, 
facultando-lhe realizar acertos no seu pedido e em sua causa de pedir, inclusive para 
incluir novas pretensões, desde que apresentem pertinência com a causa em debate e 
já estejam, mesmo que de modo incipiente, veiculadas na demanda46. 

 

O pedido e a causa de pedir em Processos Estruturais não podem se submeter à 

lógica estanque dos litígios individuais. A adequada tutela dos múltiplos interesses tutelados 

pelo procedimento perpassa a necessidade de se viabilizar a maleabilidade e a flexibilidade do 

pedido e da causa de pedir. 

                                                                    
45  DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR., Hermes; OLIVEIRA Rafael Alexandria de. Notas sobre as decisões 

estruturantes. In: ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix (Orgs.). Processos estruturais. Salvador: 
JusPodivm, 2017, p. 361-362. 

46  COTA, Samuel Paiva; NUNES, Leonardo Silva. Medidas estruturais no ordenamento jurídico brasileiro: os 
problemas da rigidez do pedido na judicialização dos conflitos de interesse público. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, a. 55, n. 217, p. 243-255, jan./mar. 2018, p. 250. 
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c) A multipolaridade, o policentrismo e a participação potenciada 

 

Da causalidade complexa decorrem outros três pressupostos intimamente ligados 

entre si: a multipolaridade, o policentrismo e a participação potenciada. Na mesma 

intensidade em que as causas do litígio estrutural se operam no tempo e no espaço, os sujeitos 

afetados pela prática ilícita ou danosa também serão inúmeros e titulares dos mais variados 

tipos de bens jurídicos, a serem igualmente tutelados pela via do processo estrutural. Um 

exemplo ajuda a ilustrar o que se chama de multipolaridade: se determinada empresa ou grupo 

econômico dá causa à poluição de um rio, proporcionando um dano ambiental de extensão 

regional ou nacional, é possível que haja um rol extenso de afetados, como os ribeirinhos, 

populações tradicionais, cidades abastecidas pelo curso d’água poluído e pescadores. Por 

outro lado, tem-se, ainda, os atingidos pela eventual decisão judicial a ser dada no processo 

referente ao caso: as empresas poluidoras, os funcionários dessas empresas, as prefeituras que 

poderiam sofrer com a redução da arrecadação e até os comerciantes locais. 

A multipolaridade permite que esses vários atores tenham seus interesses 

tutelados no processo – ainda que representados por um ente legitimado extraordinário – e 

sejam titulares de direitos e garantias igualmente legítimos. Isso significa que os processos 

estruturais contêm uma gama de interesses diversos, em evidente policentria47. E mais, os 

atores processuais encontram-se em igual patamar de protagonismo48-49. 

A gama de interesses imbricados é o que concede ao litígio estrutural uma 

característica peculiar e complexa, segundo Mariela Puga, valendo-se da metáfora da teia de 

aranha: 

 

Em suma, a multiplicidade de atores processuais - ativos e passivos - como fato que 
define litisconsórcio não é essencial em um processo coletivo, nem será para definir 

                                                                    
47  Ada Pellegrini, embora não tenha tratado especificamente sobre a policentria, fez importantes contribuições 

sobre novas formas de participação já na década de 1970 de forma inovadora: “Reconhecer a existência dos 
interesses difusos, pretender sua tutelabilidade e, ainda, criar o instrumental necessário à sua efetiva proteção 
significa, evidentemente, acolher novas formas de participação, como instrumento de racionalização do poder.” 
(GRINOVER, Ada Pellegrini. A tutela jurisdicional dos interesses difusos. Revista de Processo – RePro, v. 
14, p. 02-41, 1979, p. 02).  

48  NUNES, Leonardo Silva; COTA, Samuel Paiva; FARIA, Ana Maria Damasceno de Carvalho. Dos litígios 
aos processos estruturais: pressupostos e fundamentos. In: FARIA, Juliana Cordeiro de; REZENDE, Ester 
Camila Gomes Norato; MARX NETO, Edgard Audomar [Orgs.]. Novas tendencias, diálogos entre direito 
material e processo: estudos em homenagem ao professor Humberto Theodoro Júnior. Belo Horizonte: 
Editora D’Plácido, 2018, p. 372. 

49  O modelo constitucional de processo, orientado pela comparticipação, também orienta essa feição 
policêntrica dos processos estruturais, na medida em que exige o protagonismo de todos os sujeitos 
processuais em igual medida (NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático. Curitiba: 
Juruá, 2008, p. 212). 
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uma litis estrutural. Isto é assim, em princípio, porque o que define a litis estrutural é 
a imbricação de interesses particulares em uma relação complexa, mas única. Esse 
tipo de relacionamento não existe no caso de múltiplos atores processuais 
[litisconsórcio]. Tanto assim, que um único ator processual poderia representar um 
grupo de afetados em um litígio estrutural com regras do processo coletivo, ou, um 
único ator ser processado pelo único representante de um grupo de afetados. 
[...] A fisionomia do caso policêntrico é representada, em geral, pela imagem de uma 
teia de aranha. Uma estrutura formada por múltiplos filamentos, cujos tecidos estão 
tão intimamente conectados uns aos outros, de tal maneira que cada tensão aplicada 
a alguns deles afeta toda a rede.50 

 

Se há diversos centros de interesse tutelados pelo processo estrutural, tem-se 

como seu pressuposto a participação potenciada ou ampla51.  

Susan Sturm52 desenvolveu a premissa de participação material e não apenas 

formal. Para ela, é preciso abrir a participação processual para os afetados, (ii) os responsáveis 

pela adoção das medidas tendentes à mudança proposta, ou (iii) detentores de conhecimento 

técnico-científico a respeito da matéria tradada no processo. Marcella Pereira Ferraro, 

observando também as lições de Sturm, traduz em detalhes a ideia de participação aqui 

defendida como pressuposto do processo estrutural: 

 

A participação tem de ser ampla, possibilitando a presença de diferentes atores, 
espontaneamente ou provocados. Pode ter-se uma interação interinstitucional, dando 
abertura aos demais poderes, para que de uma maneira conjunta viabilizem o 
dimensionamento do problema e a construção de potenciais soluções. E isso não 
apenas com o envolvimento das autoridades que controlam as respectivas 
instituições, mas com diferentes órgãos públicos, também os ditos técnicos, para 
aumentar e aprimorar a informação disponível. Há também a participação da própria 
academia, por meio das universidades, auxiliando na coleta de dados ou na 
apresentação de estudos úteis às questões debatidas. A sociedade civil também tem o 
seu papel, abrindo-se espaço para sua participação por meio das diversas 

                                                                    
50 “En suma, la multiplicidad de actores procesales – activos y pasivos – como hecho que define al litigio 

mancomunado no es imprescindible en un proceso colectivo, ni lo será para definir una litis estructural. Esto 
es así, en principio, porque lo que define a la litis estructural es la imbricación de intereses particulares en 
una relación compleja, pero única. Ese tipo de relación no existe en el caso de múltiples actores consorciales. 
Tanto es así, que un sólo actor procesal podría representar a un colectivo de afectados en un litigio 
estructural con reglas del proceso colectivo, o bien, un solo actor resultar demandado por el representante 
único de un colectivo de afectados. 

 [...] 
 La fisonomía del caso policéntrico es representada, en general, con la imagen de una telaraña. Una estructura 

formada por múltiples hebras, cuyos tejidos están tan íntimamente conectadas entre sí, de tal modo que cada 
tensión aplicada sobre alguna de ellas repercute en la red entera” (PUGA, Mariela. El litigio estructural. 
Revista de Teoría del Derecho de la Universidad de Palermo. año I, n. 2, p. 18-46, nov. 2014, p. 18-21) 

51  “A esta altura de los tiempos resulta imprescindible contar con una participación más intensa de los 
ciudadanos a fin de obtener una mejor gestión de la cosa pública, lo cual dispara inmediatamente la 
necesidad de pensar en instrumentos adecuados que habiliten tal participación” (VERBIC, Francisco. 
Ejecucion de sentencias em litigios de reforma estructural-dificultades políticas y procedimentales que 
inciden sobre la eficácia de estas decisiones. CONGRESSO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL, 27, 
2013, Córdoba. Anais..., 2013. Córdoba, p. 20). 

52  STURM, Susan P. A normative theory of public law remedies. The Georgetown Law Journal, v. 79, p. 
1.355-1.446, 1991. 
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organizações, ainda que não tenham legitimidade para propor ação coletiva, 
podendo figurar no processo, por exemplo, como amici curiae. Igualmente, são 
viáveis figuras mistas, já existentes ou criadas em razão do litígio, como comissões 
para acompanhar a implementação, compostas por diferentes agentes, estatais ou 
não. É importante ampliar a participação não apenas para representar os diferentes 
interesses imbricados que estariam em disputa com o do grupo que tem o seu direito 
violado, mas também em relação ao grupo mesmo, trabalhando com a questão da 
representação adequada, em sentido amplo, dos interesses, pois não necessariamente 
(tampouco provavelmente) se estará lidando com um grupo homogêneo53.  

 

A participação potenciada encontra raízes do próprio princípio democrático, sobre 

o qual se debruçará mais adiante. Por ora, vale a anotação de que essa participação processual 

precisa estar respaldada na isonomia das partes, na paridade de oportunidades e no igual poder 

de influenciar o Juízo. 

Um dos eixos fundamentais da pesquisa é a noção de que é pela participação 

ampla e real que se alcançará a legitimidade dos provimentos estruturantes e das medidas 

coercitivas de execução, razão pela qual não se pode falar em processo estrutural se não 

estiver garantida e estimulada a participação potenciada. 

 

d) Geração de decisões prospectivas 

 

Uma das notas distintivas dos processos estruturais é justamente a relevância das 

múltiplas e polimorfas causas, a ponto de posicionar o sujeito causador do dano como 

coadjuvante no processo. O foco é no resultado, no ilícito e no dano, e não propriamente em 

quais sujeitos teriam dado causa ao problema estrutural54. 

Se o processo tradicional, submetido à lógica bipolarizada, está voltado para a 

reparação do dano, em uma feição essencialmente retrospectiva, o mesmo não acontece com 

os processos estruturais. Também é seu pressuposto a aptidão para geração de decisões 

prospectivas, isto é, voltadas para o futuro. E não poderia ser diferente, já que o objetivo do 

processo estrutural é justamente viabilizar a alteração de uma determinada estrutura 

burocrática ou da prática institucional danosa. Qualquer provimento que se voltasse apenas à 

reparação do prejuízo não alcançaria o propósito estruturante, portanto, não poderia ser 

chamado de processo estrutural. 

                                                                    
53  FERRARO, Marcella Pereira. Do processo bipolar a um processo coletivo-estrutural. Dissertação 

(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas, da Universidade Federal 
do Paraná, 2015, p. 129-130. 

54  FERRARO, Marcella Pereira. Do processo bipolar a um processo coletivo-estrutural. Dissertação 
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas, da Universidade Federal 
do Paraná, 2015, p. 19. 
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O nítido caráter prospectivo das decisões estruturais se alinha a não rara 

impossibilidade ou inviabilidade de se determinar a reparação do dano, por meio de comandos 

estanques e voltados ao passado. O objetivo principal do processo estrutural é modificar uma 

prática danosa institucionalizada, e é por isso que o provimento jurisdicional se orienta 

primordialmente para o futuro e não para o passado55.  

Frisa-se, todavia, que não se pode eliminar a feição retrospectiva do processo de 

interesse público. É natural e esperado que o provimento jurisdicional contenha comandos que 

se voltem também à reparação dos prejuízos que já foram causados. Ferraro tratou de forma 

interessante o tema, ao dizer da faceta corretiva e distributiva: 

 

Nos casos estruturais, é inviável a imposição da lógica “soma zero” (em alguns 
casos o próprio alfabeto seria insuficiente para montar a equação). Não é adequada 
uma “obsessão” por restaurar o status quo ante, até porque em algumas hipóteses é 
difícil saber qual seria esse estado anterior, objetivando-se, pois, mais desconstruir o 
status quo para chegar a uma nova realidade do que fazer aquela restauração.  
[...] 
O que é interessante destacar é a complexidade própria dos casos estruturais,87 
podendo se vislumbrar tanto uma faceta corretiva como uma distributiva,88 ainda 
que aquela não seja na linha da “soma zero”, mas de caráter construtivo – uma 
correção pro futuro, transformadora, não estritamente retrospectiva. Como a 
preocupação não é especificamente individual (ou seja, não é com a conduta x ou y 

nem com uma vítima pessoalmente determinada), a correção integral dos efeitos já 
é, por isso, inviável. Retomando a hipótese de dessegregação racial, perceba-se, por 
um lado, que ficam de fora aqueles que já se sujeitaram a um sistema educacional 
segregado e, por outro, que aqueles que ainda estão nele não necessariamente serão 
alcançados pelo remédio, haja vista que este não é de efetivação imediata (sequer 
tem como sê-lo). 
Ainda, considerando que os casos estruturais envolvem violações que se prolongam 
(não somente que se prolongaram), tem-se não apenas que lidar com os efeitos de 
práticas passadas/presentes, mas também encontrar caminhos para que as práticas 
ilícitas não tenham continuidade ou sejam repetidas56. 

 

Owen Fiss materializa essa feição prospectiva nas chamadas structural 

injunctions57, termo sem tradução imediata para o vocabulário português. Tais injunctions 

                                                                    
55  “A solução adequada de conflitos complexos, que envolvem interesse público, não se restringe à reparação 

do dano, ou ao restabelecimento de um status quo anterior. Há um nítido caráter prospetivo nesse tipo de 
processo, que determina (e condiciona) a adequação das medidas executivas voltadas para a mudança de 
uma estrutural social, econômica ou cultural. O provimento judicial se orienta para o futuro, inclusive 
porque a própria reparação do dano pode não ser viável ou possível por meio de um comando estanque” 
(FARIA, Ana Maria Damasceno de Carvalho; NUNES, Leonardo Silva. O tratamento adequado dos conflitos 
de interesse público no direito brasileiro. Revista de Interés Público. Año 1, n. 2, p. 98-108, 2017, p. 102). 

56  FERRARO, Marcella Pereira. Do processo bipolar a um processo coletivo-estrutural. Dissertação 
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas, da Universidade Federal 
do Paraná, 2015, p. 24-25. 

57  FISS, Owen M.. The forms of justice. 1979. Faculty Scholarship Series. Paper 1220. Disponível em: 
<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1220>, p. 02. 
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consistem nas medidas judiciais que estabelecem a prática de determinado ato ou a regulação 

de certo comportamento para que o dano não volte a ocorrer58.  

No caso Brown, as structural injunctions foram utilizadas para dar efetividade à 

releitura do princípio da igualdade e corresponder à necessidade de se transformar o ensino 

dual racial em um sistema escolar unitário. Em vários outros exemplos, como os casos de 

reformas prisionais59, de alteração de determinada prática danosa ao meio ambiente, ou de 

fornecimento de medicamentos a determinado grupo de pessoas acometidas por alguma 

doença, as medidas estruturais se destinam à alteração de uma prática social 

institucionalizada, e não apenas à reparação de um prejuízo anterior. 

Essa nota característica faz com que os processos não sejam encerrados com a 

sentença proferida. As medidas estruturantes são maleáveis, flexíveis, cambiantes, e 

demandam uma constante releitura da situação, avanços e retrocessos ao longo do 

cumprimento das injunctions60-61.  

                                                                    
58  Desirê Bauermann também tratou do tema: “As structural injunctions alteram o padrão tradicional dos 

comandos judiciais, que normalmente tem por foco uma situação ocorrida no passado, que gera uma disputa 
a ser solucionada pelo Poder Judiciário através de uma decisão, sempre dentro dos limites estabelecidos 
pelos litigantes. Nas structural injunctions, ao contrário, as partes não são claramente delimitadas, e 
envolvem tanto os litigantes quanto o juiz no seu cumprimento futuro. Conforme adverte Abram Chayes, 
tais ordens fogem do padrão, visto que procuram ajustar comportamentos futuros ao invés de compensar 
erros passados; são desenvolvidas deliberadamente ao invés de logicamente serem deduzidas da natureza do 
litígio sofrido; exigem um processo contínuo de cumprimento ao invés de se esgotar num único ato; 
finalmente, se prolongam e aprofundam, ao invés de terminar, o envolvimento do tribunal com o direito em 
causa.” (BAUERMANN, Desirê. Structural injunctions no direito norte americano. In: ARENHART, Sérgio 
Cruz; JOBIM, Marco Félix (Org.). Processos estruturais. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 284). 

59  Jordão Violin estudou o caso do sistema prisional do Arkansas e expõe importantes contribuições sobre o 
assunto: “Essa peculiaridade faz de Holt II um importantíssimo precedente. Sua causa de pedir aberta e seus 
pedidos fluidos relativizam o princípio da demanda. E, por isso, impactam diretamente na correlação entre 
pedido e decisum. Mais ainda, o julgamento é orientado ao futuro. Em vez de reconhecer uma violação 
exaurida e determinar o pagamento de indenização, a demanda visava à adoção de medidas concretas para 
fazer cessar a infringência a direitos dos custodiados. Essas singularidades não encontravam explicação 
teórica. Não se amoldavam com exatidão ao sistema de comon law, tampouco ao de civil law”. (VIOLIN, 
Jordão. Holt V. Sarver e a reforma do sistema prisional do Arkansas. In: ARENHART, Sérgio Cruz. 
JOBIM, Marco Félix (Orgs.). Processos estruturais. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 304-352). 

60  Jordão Violin expõe que "esse tipo de litígio exige medidas muito diversas daquelas usualmente utilizadas 
em processos individuais. Em vez de uma declaração precisa e acobertada pela imutabilidade decorrente do 
trânsito em julgado, são esperadas ordens contingentes, adaptáveis às dificuldades que surgirem durante o 
processo de reforma. Em vez de uma decisão estática e final, requer-se uma solução incremental, capaz de 
abarcar as relações jurídicas em constante mutação ao longo do tempo” (VIOLIN, Jordão. Holt V. Sarver e a 
reforma do sistema prisional do Arkansas. In: ARENHART, Sérgio Cruz. JOBIM, Marco Félix (Orgs.). 
Processos estruturais. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 341). 

61  Sérgio Cruz Arenhart também tratou do tema, traduzindo a necessidade de provimentos em cascata: “Por 
outro lado, é muito frequente no emprego de medidas estruturais a necessidade de se recorrer a provimentos 
em cascata, de modo que os problemas devam ser resolvidos à medida que apareçam. Assim, por exemplo, é 
típico das medidas estruturais a prolação de uma primeira decisão, que se limitará a fixar em linhas gerais as 
diretrizes para a proteção do direito a ser tutelado, criando o núcleo da posição jurisdicional sobre o 
problema a ele levado. Após essa primeira decisão – normalmente, mais genérica, abrangente e quase 
“principiológica”, no sentido de que terá como principal função estabelecer a “primeira impressão” sobre as 
necessidades da tutela jurisdicional – outras decisões serão exigidas, para a solução de problemas e questões 
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2.2.2 Fundamentos do processo estrutural 

 

 

Por fundamentos do processo estrutural entendem-se aqueles princípios62 que 

sustentam a existência e o desenvolvimento válido do processo. Esses princípios devem 

nortear todo o procedimento, para garantir a legitimidade do provimento jurisdicional. 

 

a) O princípio democrático 

 

O princípio democrático é o que funda o Estado Democrático de Direito. Sem 

democracia não se fala em sujeitos de direitos, participação ou igualdade.  

Para a apreensão de um dos principais fundamentos do processo estrutural, parte-

se das discussões de Jurgen Habermas a respeito da teoria democrática. Para o filósofo, 

Democracia é o poder do povo de se autolegislar63. Ao explicar a democracia procedimental, 

Habermas vai dizer que somente o procedimento democrático garante que os cidadãos cheguem 

simetricamente ao gozo de iguais liberdades subjetivas, e, inversamente, somente a autonomia 

privada assegurada dos indivíduos pode capacitar os cidadãos do Estado a fazer o uso correto da 

autonomia pública, fazendo transparecer a interdependência entre democracia e Estado de 

Direito64. 

A partir dessa noção preliminar, o filósofo defende que o princípio procedimental 

da democracia deve garantir igual participação em processos de formação discursiva da 

opinião e da vontade, garantindo a legitimidade do Direito65. Enquanto esse sistema permitir 

que os indivíduos sejam, ao mesmo tempo, autores e destinatários das normas, ele garantirá, 

                                                                                                                                                                                                                   

pontuais, surgidas na implementação da “decisão-núcleo”, ou para a especificação de alguma prática devida. 
Possivelmente, isso se sucederá em uma ampla cadeia de decisões, que implicarão avanços e retrocessos no 
âmbito de proteção inicialmente afirmado, de forma a adequar, da melhor forma viável, a tutela judicial 
àquilo que seja efetivamente possível de se lograr no caso concreto. Não raras vezes, esses provimentos 
implicarão técnicas semelhantes à negociação e à mediação” (ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões 
estruturais no direito processual civil brasileiro. Revista de Processo – RePro, v. 225, p. 02-410, 2013). 

62  “Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de 
complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o 
estado de coisa a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua 
promoção” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 9. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2009, p.78). 

63  HABERMAS, Jurgen. Era das transições. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 153. 
64  HABERMAS, Jurgen. Era das transições. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 155. 
65  Sobre o tema, conferir o estudo de Lubenow a respeito da teoria habermasiana: LUBENOW, Jorge Adriano 

Lubenow. Esfera pública e democracia deliberativa em Habermas. Modelo teórico e discursos críticos. 
Belo Horizonte: Kriterion, 2010. v. 51, n. 121. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2010000100012#back21>. 
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consequentemente, um sistema de iguais liberdades subjetivas conforme uma lei geral. Essa é 

a essência do princípio do discurso como forma de legitimação do direito: 

 

O direito moderno tira dos indivíduos o fardo das normas morais e as transfere para 
as leis que garantem a compatibilidade das liberdades de ação. Estas obtêm sua 
legitimidade através de um processo legislativo que, por sua vez, se apoia no 
princípio da soberania do povo. Com o auxílio dos direitos que garantem aos 
cidadãos o exercício de sua autonomia política, deve ser possível explicar o 
paradoxo do surgimento da legitimidade a partir da legalidade66. 

 

O autor completa seu raciocínio, inserindo a participação como elemento desse 

procedimento democrático: 

 

O direito à positivação política autônoma do direito concretiza-se, finalmente, em 
direitos fundamentais que criam condições para iguais pretensões à participação em 
processos legislativos democráticos.  
[...] 
Tal dinâmica da auto-influência é acelerada através dos direitos de participação que 
fundamentam pretensões ao preenchimento de pressupostos sociais, culturais e 
ecológicos, para um aproveitamento simétrico de direitos particulares de liberdade e 
de participação política.67  

 

É certo que a teoria habermasiana foi forjada para o âmbito do discurso de 

justificação do Direito, isto é, aquele em que as normas são formadas, e o Direito 

institucionalizado a partir de um processo legislativo democrático. Todavia, a reflexão que se 

propõe é a de ampliar essa teoria para o campo do discurso de aplicação do Direito, 

exatamente para situar o princípio democrático como fundamento principal dos processos 

estruturais. 

Se o Direito só é legítimo se privilegiar a igualdade, na sua concepção de co-

originalidade das autonomias pública e privada dos indivíduos, também a aplicação desse 

Direito apenas ocorrerá de forma legítima se esses mesmos indivíduos tiverem iguais 

oportunidades de participarem da formação da decisão, da norma concreta que solucionará 

determinada controvérsia levada à tutela jurisdicional do Estado. 

Tem-se, então, uma verdadeira imbricação entre a participação potenciada 

(enquanto pressuposto do processo estrutural), e o princípio democrático (enquanto seu 

fundamento primordial). A legitimidade do provimento estruturante depende do 

                                                                    
66  HABERMAS, Jurgen. Facticidad y validez: sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 

términos de teoria del discurso. Traducción de M. Jimenez Redondo. Madrid: Ed. Trotta, 1997, p. 114-115. 
67  HABERMAS, Jurgen. Facticidad y validez: sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 

términos de teoria del discurso. Traducción de M. Jimenez Redondo. Madrid: Ed. Trotta, 1997, p. 171. 
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reconhecimento dos múltiplos sujeitos afetados pelo problema ou pela estrutura burocrática, e, 

consequentemente, da necessidade de que a multiplicidade de interesses esteja adequadamente 

representada no processo. 

Para alcançar esse ideal participativo, o processo estrutural precisa se valer da 

máxima publicidade: 

 

Diferentemente, a participação no processo coletivo-estrutural, de forte publicidade, 
se intensifica e se pluraliza. Essa exigência de aumentar a participação pode ter 
diferentes justificativas, como um fundamento democrático (no sentido de que tem 
de haver participação para conferir legitimidade ao que for decidido no processo, ou 
seja todos têm de ter voz), deliberativo (para incrementar a qualidade da decisão), ou 
mesmo pragmático (sem uma adequada participação de diferentes sujeitos, em 
especial daqueles que são de “interesse” para o processo, a própria delimitação do 
problema e a concretização de uma possível solução podem restar prejudicadas – 
para exemplificar, pense-se naqueles que podem bloquear o cumprimento da 
decisão)68.  

 

O princípio democrático exige esse tratamento aberto, público e dialógico69, a fim 

de permitir a adequada tutela dos múltiplos direitos envolvidos. 

 

b) O contraditório como direito de influência e não surpresa 

 

O princípio democrático dá ensejo a outro fundamento do processo estrutural: o 

princípio do contraditório. Inscrito no artigo 5º, LV, da Constituição/88, e no artigo 7º do 

Código de Processo Civil, o contraditório é garantia basilar do Estado Democrático de 

Direito, por meio do qual se asseguram às partes a possibilidade de falar no processo em 

igualdade de oportunidades e a paridade de armas. 

Elio Fazzalari já dizia sobre a natureza essencial do processo enquanto 

procedimento em contraditório. Em suas palavras: 

 

                                                                    
68  FERRARO, Marcella Pereira. Litígios estruturais: algumas implicações da publicidade do processo. In: 

ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix (Orgs.). Processos estruturais. Salvador: JusPodivm, 
2017, p. 551-552. 

69  “Para a consecução desse objetivo, instrumentos como as audiências públicas e o amicus curiae são 
fundamentais. Audiências que permitam a participação ampla da comunidade envolvida, embora não 
disciplinadas expressamente nem no CPC, nem na legislação básica a respeito do processo coletivo, são 
indispensáveis. Do mesmo modo, é fundamental que o processo seja capaz de absorver a experiência técnica 
de especialistas no tema objeto da demanda, em que possam contribuir tanto no dimensionamento adequado 
do problema a ser examinado, como em alternativas à solução da controvérsia.  

 Com esses instrumentos, enfim, vence-se a visão dicotômica do processo tradicional, permitindo que a 
relação processual se desenvolva de maneira plúrima, multifacetária e não necessariamente na base do 
antagonismo entre polos” (ARENHART, Sérgio Cruz. Processos estruturais no direito brasileiro: reflexões a 
partir do caso da ACP do carvão. Revista de Processo Comparado, v. 2, p. 05-08, 2015, p. 07-08). 
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O processo é um procedimento do qual participam (são habilitados a participar) 
aqueles em cuja esfera jurídica o ato final é destinado a desenvolver efeitos: em 
contraditório, e de modo que o autor do ato não possa obliterar as suas atividades. 
[O contraditório] consiste na participação dos destinatários do ato final em sua fase 
preparatória: na simétrica paridade de suas posições; na mútua implicação das suas 
atividades (destinadas, respectivamente, a promover e impedir a emancipação do 
provimento); na relevância das mesmas para o autor do provimento; de modo que 
cada contraditor possa exercitar em conjunto – conspícuo ou modesto, não importa – 
de escolhas, de reações, de controles, e deva prestar contas dos resultados70. 

 

Evoluindo essa teoria para o modelo constitucional de processo71, tem-se que, para 

garantir o contraditório em um processo estrutural, inúmeras variáveis precisam atuar em 

conjunto. A primeira delas é a publicidade dos atos processuais, para que todos os sujeitos do 

processo tomem conhecimento do que está sendo discutido e de quais alternativas argumentativas 

podem se valer. A segunda diz respeito à postura do magistrado em viabilizar o contraditório, 

oportunizando o espaço adequado para a fala, de modo que todos os sujeitos sejam tratados com 

isonomia participativa. A terceira também parte da figura do juiz, que precisa levar em 

consideração a fala de todos os sujeitos processuais em suas decisões, de modo que os argumentos 

sejam efetivamente enfrentados e as decisões sejam devidamente fundamentadas72-73. Esse último 

requisito encontra-se, inclusive, como norma fundamental do processo civil74. 

O CPC/15 adotou esse fundamento como premissa para o processo civil 

tradicional, ao estabelecer o dever de fundamentação das decisões segundo inúmeros critérios, 

inclusive o de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão adotada pelo juiz (art. 489, IV, CPC/15): 

 

                                                                    
70  FAZZALARI, Elio. Instituições de direito processual. Campinas: Bookseller, 2006, p. 118-120. 
71  NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático. Curitiba: Juruá, 2008, p. 208. 
72  “Tal definição significa dizer que o processo – o qual deve, sob pena de não ser verdadeiro processo, se 

realizar em contraditório – exige que seus sujeitos tomem conhecimento de todos os fatos que venham a 
ocorrer durante seu curso, podendo ainda se manifestar sobre tais acontecimentos. Para demonstrar a 
veracidade dessas afirmações, basta lembrar que, proposta uma ação, deve-se citar o réu (ou seja, informa-lo 
da existência de um processo em que este ocupa o polo passivo), para que o mesmo possa oferecer sua 
defesa. Da mesma forma, se no curso do processo alguma das partes juntar aos autos um documento 
qualquer, é preciso intimar a parte adversa, para que esta, tomando conhecimento da existência do 
documento, possa sobre ele se manifestar. [...]. Considera-se, assim, demonstrada a veracidade da definição 
apresentada para o princípio do contraditório, sendo este visto em seu aspecto puramente jurídico. Pode-se, 
assim, ter como adequada a afirmação de Aroldo Plínio Gonçalves, para quem o contraditório (em seu 
aspecto jurídico) pode ser entendido como um binômio: informação + possibilidade de manifestação”. 
(CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 59). 

73  “Permite-se, assim, a todos os sujeitos potencialmente atingidos pela incidência do julgado (potencialidade 
ofensiva) a garantia de contribuir de forma crítica e construtiva para a sua formação” (NUNES, Dierle José 
Coelho. Processo jurisdicional democrático. Curitiba: Juruá, 2008, p. 227). 

74  Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade. (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo 
Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>). 
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Ao passo que quando a decisão é proferida com debate (com respeito ao processo 
constitucional) o uso dos recursos é diminuído, ou sua chance de êxito (reforma) é 
bastante minorada, garantindo que técnicas de julgamento abreviado (por ex.: 
julgamento liminar pelo juízo monocrático: relator), ou de executividade imediata da 
sentença, não inviabilizem a obtenção de direitos fundamentais, eis que o primeiro 
debate, permitido no juízo de primeiro grau, com respeito efetivo aos princípios 
constitucionais (devidamente interpretados), com uma oralidade ou escritura levada 
a sério garante uma participação e influência adequada dos argumentos de todos os 
sujeitos processuais75. 

 

Como pontua Antônio do Passo Cabral, a necessária releitura da garantia do 

contraditório concerne à sua caracterização como direito de influência das partes e não 

surpresa76. Às partes deve ser assegurado o direito de terem suas razões e argumentos 

enfrentados pelo juízo, seja para serem rejeitadas fundamentadamente, ou acatadas também 

fundamentadamente. E, ainda, para que não sejam surpreendidas com fundamento novo, 

construído de forma solipsista pelo magistrado, sobre o qual não tiveram a oportunidade de se 

manifestar previamente. 

 

c) A máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva e a efetividade 

 

A máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva foi privilegiada no 

ordenamento jurídico brasileiro em vários de seus dispositivos legais. Citam-se, a título de 

exemplo, alguns deles: art. 83, Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 212, 

Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); art. 82, Lei 10.741/2003 (Estatuto do 

Idoso) e art. 21, Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública)77. 

                                                                    
75  NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre. Processo, jurisdição e processualismo constitucional democrático na 

américa latina: alguns apontamentos. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, n. 101, p. 
61-96, jul./dez. 2010, p. 86-87. 

76  CABRAL, Antônio do Passo. El principio del contradictorio como derecho de influencia y deber de debate. 
Revista Peruana de Derecho Procesal, v.16, año 14, p. 261-278, 2010. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/3674227/El_principio_del_contradictorio_como_derecho_de_influencia_y_deb
er_de_debate>.  

77  “Portanto, é manifesta a predisposição do ordenamento jurídico brasileiro, constitucional e 
infraconstitucional, para a configuração de uma tutela ampliativa, material e processual, no trato dos direitos 
coletivos, que qualifica inexoravelmente a interpretação e a consequente aplicação do direito. Qualquer 
interpretação que não coincida com esse desiderato de ampliação da tutela jurisdicional e de efetivação dos 
direitos coletivos será refratária à pretensão constitucional, anunciada em forma de declaração de direitos.” 
(NUNES, Leonardo Silva. Mandado de segurança coletivo: tutela dos direitos difusos e legitimidade ativa 
expansiva. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2015). 
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Trata-se da necessidade de se privilegiar a tutela coletiva em detrimento da forma, 

de modo a possibilitar o uso dos instrumentos processuais necessários à efetividade dos 

direitos difusos, coletivos, e, ainda, os individuais com feição transindividual78-79. 

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema, embora não 

especificamente à luz dos fundamentos do processo estrutural, adotando o princípio da 

máxima amplitude da tutela coletiva para permitir que o beneficiário buscasse a execução da 

sentença coletiva de forma autônoma e individual80. 

É esse o fundamento que permite a releitura de determinados institutos do direito 

processual civil clássico, bem como a adequação do procedimento, a fim de que o objetivo do 

processo estrutural seja alcançado, os interesses, tidos por violados, sejam devidamente 

reparados e seja também prevenida a reiteração do ilícito danoso por meio da tutela 

jurisdicional. É o que Hermes Zaneti e Camilla de Magalhães chamam de princípio da 

                                                                    
78  “Com efeito, cabe ação de conhecimento, com todos os tipos de provimentos (declaratório, condenatório, 

constitutivo, mandamental), ação de execução, em todas as suas espécies, ação cautelar e respectivas 
medidas de efetividade pertinentes. Cabe inclusive a antecipação da tutela jurisdicional no Processo Coletivo 
de Execução”. (ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do 
direito processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 578). 

79  Em oportunidade anterior, defendemos que o processo estrutural seria espécie de processo coletivo, e, 
portanto, orientado pelo princípio da máxima amplitude da tutela coletiva (NUNES, Leonardo Silva; COTA, 
Samuel Paiva; FARIA, Ana Maria Damasceno de Carvalho. Dos litígios aos processos estruturais: 
pressupostos e fundamentos. In: FARIA, Juliana Cordeiro de; REZENDE, Ester Camila Gomes Norato; 
MARX NETO, Edgard Audomar [Orgs.]. Novas tendencias, diálogos entre direito material e processo: 
estudos em homenagem ao professor Humberto Theodoro Júnior. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018, 
p. 375). Em que pese a mudança de entendimento sobre a natureza jurídica do processo estrutural, nesta 
pesquisa entendido como meio adequado de tratamento de litígios estruturais (sejam eles difusos, coletivos, 
ou individuais com feição transindividual), o mesmo princípio deve regê-lo, sobretudo pela necessidade de 
tutela adequada e ampla desses direitos de grupo, mesmo quando tratados a partir de lides individuais cujos 
efeitos se irradiam para uma coletividade. 

80  PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. ART. 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÕES 
INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 

 1. Não há ofensa ao art. 535, II, do CPC, porquanto o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, as 
questões postas ao seu exame, cumprindo ressaltar, ainda, que o magistrado não está obrigado a responder a 
todas as questões levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. 

 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Não se configura 
litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação 
principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação. Inteligência do artigo 219 
do Código de Processo Civil e 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor. 

 Precedentes: REsp 730.869/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ de 2/5/2007; 
 AgRg no REsp 774.033/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 20/3/2006; REsp 

487.202/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 24/5/2004” (REsp 
995.932/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 4/6/2008). 

 3. Tal posicionamento leva em consideração a eficácia que decorre da ação coletiva visando à defesa de 
interesses individuais homogêneos, a qual atinge os que foram alcançados pela substituição processual, 
entendida à luz do princípio da máxima amplitude da tutela coletiva. 

 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no Ag 1186483/RJ, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 16/05/2012). 
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atipicidade das ações coletivas, o qual permite a flexibilização do método em prol da 

adequada tutela dos direitos coletivos81.  

A máxima amplitude da tutela jurisdicional tem, portanto, impactos diretos na 

efetividade do provimento estruturante. Afinal, se o meio é conformado para permitir que 

haja decisão meritória adequada – em oposição à jurisprudência defensiva – tem-se a 

possibilidade real de que a tutela jurisdicional seja efetiva, saneie e contemple todos os 

interesses em jogo. 

 

d) Estímulo a soluções consensuais 

 

A máxima amplitude da tutela jurisdicional e a ideia de efetividade dos 

provimentos judiciais dão ensejo a outro fundamento do processo estrutural: a necessidade de 

se estimularem as soluções consensuais. Também chamado de sistema multiportas, os 

métodos alternativos de solução de litígios têm se tornado cada vez mais necessários, 

sobretudo em casos complexos, de interesse público, e que envolvam elevado número de 

atores processuais.  

Essa diretriz foi seguida pelo CPC/15, que trouxe como norma fundamental a 

promoção pelo Estado, sempre que possível, da solução consensual dos conflitos, bem como o 

dever de estímulo do uso de meios consensuais por juízes, advogados, defensores públicos e 

membros do Ministério Público82. 

No caso dos processos estruturais, exatamente pela complexidade que ostentam83, 

e pelos inúmeros interesses imbricados, a criação de campos de discussão e a solução 

consensual de conflitos de interesse público são medidas que devem ser estimuladas porque 

                                                                    
81  “Por primazia da tutela coletiva adequada deve ser entendido o princípio que prega a melhor solução 

coletiva para o litígio e tem como desdobramento o princípio da atipicidade das ações coletivas, que 
determina a possibilidade de serem ajuizadas todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada e 
efetiva tutela dos direitos coletivos, bem como a atipicidade dos meios técnicos aptos à prevenção ou à 
recomposição integral e específica dos direitos ameaçados; ou ainda os deveres de colaboração na 
informação de ilícitos coletivos, por parte dos cidadãos e dos servidores públicos, notadamente o juiz.” 
(ZANETI JR., Hermes; GOMES, Camilla de Magalhães. O processo civil coletivo e o formalismo-
valorativo como nova fase metodológica do processo civil. In: FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de; 
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Revista de Direitos Difusos. v. 53, ano XI, p. 13-32, mar. 2011, p. 23). 

82  Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. [...] Inserir o §2º § 3o A 
conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 
juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 
judicial. (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>). 

83  OSNA, Gustavo. Nem “tudo”, nem “nada” – decisões estruturais e efeitos jurisdicionais complexos. In: 
ARENHART, Sérgio Cruz. JOBIM, Marco Félix (Org.). Processos estruturais. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 
184. 
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impactarão diretamente na efetividade da tutela jurisdicional e na verdadeira garantia dos 

direitos tido por violados. Além disso, permitir que os atores processuais construam o 

provimento jurisdicional em conjunto, de forma comparticipativa, é permitir a materialização 

do próprio princípio democrático84.  

O estímulo às soluções consensuais viabiliza, em verdade, a própria ideia de 

efetividade do processo (tratada no tópico anterior), já que permite a adequação do 

provimento às necessidades das partes em favor dos bens jurídicos tutelados85. 

Bruno José Silva Nunes tratou do tema e trouxe uma série de vantagens no uso do 

sistema multiportas em litígios complexos: 

 

Vê-se que a utilização de métodos de solução de conflitos além do sistema jurisdicional 
pode apresentar algumas vantagens. É possível indicar, sem qualquer pretensão de 
apontar prioridades ou de elencar todas as possíveis vantagens, as seguintes: 
a) em geral, possibilitam contornar a morosidade do Poder Judiciário, haja vista a 
quantidade significativa de processos que tramitam atualmente no sistema 
jurisdicional; 
b) permitem que os próprios envolvidos formulem a decisão a ser adotada no caso 
concreto, prestigiando a autonomia da vontade, ou, mesmo, confiram à(s) pessoa(s) 
de sua confiança a apresentação da melhor solução para o caso; 
c) viabilizam o acesso à justiça, no sentido de acesso a uma ordem jurídica justa, 
relativamente a pessoas que, por diversas barreiras, não deduziriam suas pretensões 
perante o Poder Judiciário; 
d) permitem o cumprimento espontâneo da decisão, haja vista o consenso formado 
em torno dela; 
e) evitam rupturas de relações, que, muitas vezes, ocorrem com a prolação de 
decisão por terceiro, conforme ocorre no âmbito do Poder Judiciário; e  
f) possibilitam a tomada de decisões em ambiente mais informal, com contato 
direto entre as partes, implementando o princípio democrático e a participação86.  

                                                                    
84  “A adoção de um sistema no qual se confere aos interessados acesso a vários métodos de resolução de 

conflitos, autocompositivos e heterocompositivos, que consiste na nova lógica adotada pelo CPC, modifica a 
visão do Poder Judiciário perante a sociedade, porque a adoção de um modelo multiportas tem significativo 
alcance democrático. Em um modelo de justiça multiportas, as partes ganham considerável poder, sobretudo 
quando da adoção de métodos autocompositivos, uma vez que passam a ser protagonistas na produção da 
solução que resolverá o conflito. [...] A adoção de um modelo multiportas também tem a preocupação de 
conferir ao caso concreto o melhor tratamento possível” (NUNES, Bruno José Silva, Da legitimação-
participação para firmar ajustes de direito material coletivo: a efetivação de direitos mediante consenso 
promovido por associações. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2017, p. 98-101). 

85  Fredie Didier, e Hermes Zaneti trataram das vias consensuais nos processos coletivos: “com estas 
observações podemos afirmar que é possível aplicar, então, por analogia, o regramento da transação aos 
chamados direitos coletivos (lato sensu), basicamente, mas não só, pelas seguintes razões, enumeradas pela 
doutrina: a) no momento em que se reconhece constitucionalmente a tutela dos direitos coletivos, não se 
pode impedir a efetivação deles, cerceando a atuação de quem por eles compete lutar, especialmente se a 
transação se mostrar o meio mais adequado; b) a indisponibilidade não será afetada, na medida em que visa, 
com a transação, a sua maior efetivação; c) a efetivação dos direitos exige a sua concretização.” (DIDIER 
JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Justiça multiportas e tutela constitucional adequada. In: ZANETI JR., 
Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça multiportas: mediação, conciliação, arbitragem e outros 
meios de solução adequada de conflitos. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 39). 

86  NUNES, Bruno José Silva, Da legitimação-participação para firmar ajustes de direito material 
coletivo: a efetivação de direitos mediante consenso promovido por associações. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017, p. 104-105. 
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O estímulo à consensualidade e à negociação processual87 é princípio basilar do 

processo estrutural na medida em que permite às partes e ao próprio juízo equalizar os 

diversos interesses em pauta, conformando-os em uma solução (material e processual) mais 

adequada e, principalmente, pautada na participação ativa e protagonista dos atores 

processuais. 

Sem querer antecipar a discussão que será travada mais adiante, é importante 

considerar que as soluções consensuais em processos de interesse público, muito mais que 

possíveis, são necessárias. A indisponibilidade do direito material tutelado em medida alguma 

impediria a negociação, conciliação ou mediação processuais, e não pode implicar, nas 

palavras de Elton Venturini, em presunção de inegociabilidade88. 

 

 

2.3 Políticas públicas e ativismo judicial: uma abordagem à luz dos fundamentos do 

processo estrutural 

 

 

Um dos principais questionamentos feitos quando se está discutindo processos 

estruturais, e medidas voltadas à implementação de políticas públicas ou à alteração de 

alguma estrutura burocrática institucionalizada, diz respeito à legitimidade dos provimentos 

estruturantes, sob o argumento de que seriam decisões ativistas, mediante as quais o Poder 

Judiciário estaria extrapolando sua área de atuação, em manifesta interferência em funções 

precípuas de outros Poderes do Estado. 
                                                                    
87  Anote-se que o Código de Processo Civil também trouxe nova diretriz para permitir a formulação de 

negócios jurídicos processuais, por meio do artigo 190. Este estudo dedicou capítulo próprio para o 
desenvolvimento desse tema. 

88  Sobre o tema, colacionam-se as lições de Elton Venturi: “Admitindo-se não apenas a validade e a 
legitimidade da teoria liberal dos direitos fundamentos, mas sobretudo as pragmáticas perspectivas que abre 
para a resolução de conflitos sociais, então a indisponibilidade – mesmo que idealizada como decorrência da 
inalienabilidade e da irrenunciabilidade dos direitos assim qualificados -, não pode implicar presunção de 
inegociabilidade, ao menos por três motivos:  

 i) A transação não importa necessariamente renúncia ou alienação dos direitos. Há diferentes modelos 
negociais que redundam, evidentemente, consequências distintas relativamente à cessão de direito material 
que caracteriza os processos de transação; 

 ii) Ao contrário do que se poderia pensar, a titularidade dos direitos indisponíveis não é afastada – senão 
reafirmada – por conta do respeito à autonomia das vontades direcionadas à realização de eventuais 
transações sobre os mesmos; 

 iii) Ainda que assim não fosse, não parece mais razoável que o Estado simplesmente restrinja ou impeça o 
pleno exercício das titularidades sobre os direitos indisponíveis – e, portanto, de eventualmente se negociá-los – 
sob abstratas presunções de que estaria tutelando toda a sociedade ou os seus titulares contra si mesmos, na 
medida da sua incapacidade de livre manifestação de vontades. (VENTURI, Elton. Transação de direitos 
indisponíveis. In: ZANETI JR., Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça multiportas: mediação, 
conciliação, arbitragem e outros meios de solução adequada de conflitos. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 413). 
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O Estado Democrático de Direito foi erigido sob as bases da separação de poderes 

(cláusula pétrea da Constituição da República de 1988), ficando a cargo do Poder Executivo 

dar efetividade às políticas públicas89. Essa é sua função típica ou própria. Em vista disso, é 

corriqueira a afirmação de que não caberia ao Poder Judiciário se imiscuir em esfera que não 

lhe é própria, para discutir e decidir sobre tais questões de políticas públicas.  

Todavia, em que pese a preocupação na manutenção das competências de cada 

esfera de poder inabalada, esse entendimento é discutível, e a razão disso explica também o 

porquê de os processos estruturais serem legítimos, ainda quando tocam questões de políticas 

públicas. 

À medida que os direitos e garantias foram se institucionalizando, especialmente 

pela promulgação da Constituição da República de 1988, revelou-se gradativamente a 

ineficiência do Poder Legislativo de regulamentar algumas questões sociais prementes e do 

Poder Executivo de dar efetividade a esses direitos e garantias por meio de políticas públicas 

minimamente organizadas. 

Essa omissão dos poderes que deveriam representar a sociedade, sob o enfoque da 

democracia representativa, tem impulsionado a judicialização de questões sociais, de saúde, 

educação, segurança pública, meio ambiente, e tantas outras, a fim de que o Estado corrija o 

estado de coisas inconstitucional90. A judicialização da política é, portanto, algo que resulta da 

própria evolução do Estado Democrático91, em uma natural tendência de transferência do 

poder das instâncias políticas tradicionais para os juízes e tribunais92-93. 

                                                                    
89  Importante a nota histórica feita por Ana Cláudia Luna, a respeito da evolução do estado liberal para o 

estado social: “O Estado social tem a incumbência de interferir nas relações de mercado e estabelecer novo 
parâmetro de transação entre o administrador e os administrados – não mais na mera relação dual 
estabelecida entre aquele que presta serviço e aquele que recebe pelo servido prestado, mas como 
patrocinador múltiplo de prestações universais e igualitárias. 

 Maria Paula Dallari Bucci, ao tratar do comportamento do poder público diante das demandas decorrentes da 
implementação dos direitos sociais positivados constitucionalmente, cita lição de Charles-Albert Morand e 
observa que o direito liberal do século XIX, que se pauta na norma geral e abstrata, na separação de poderes 
e na distinção entre público e privado, é substituído por um estado multifacetado, que frente às exigências 
que lhe são postas adota uma característica diferente para cada desafio que lhe é apresentado (LUNA, Ana 
Cláudia Vergamini. Direitos sociais: controle jurisdicional de políticas públicas, limites e possibilidades. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 39). 

90  Sobre o tema, Clèmerson Clève pontua: “O Estado de Coisas Inconstitucional supõe, enquanto conceito, a 
identificação de agressões em larga escala aos direitos fundamentais e a busca, pelo Judiciário, de uma 
solução estrutural e complexa demandante de uma rede de posturas ativas e deferentes, cuidadosamente 
desenhada de modo a, produzindo resultados satisfatórios, não implicar substituição dos demais órgãos 
constitucionais” (CLÈVE, Clèmerson Merlin. ADPF 347 e estado de coisas inconstitucional. Gazeta do 
Povo. Justiça e Direito. 2015, p. 1). 

91  “Uma segunda coisa a destacar no Brasil dos últimos 15 anos é uma crescente judicialização da política, que 
me parece ter um componente muito específico, que se explica em parte porque durante muitos anos 
estiveram bloqueados os canais de participação política no Parlamento e no Executivo; logo, foi uma 
estratégia de vários movimentos democráticos judicializar a política para debater publicamente questões que 
não apareceriam nos outros canais. Seja pela censura, pelas limitações do processo eleitoral esse processo foi 
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A possibilidade de que qualquer cidadão obtenha uma decisão favorável no 

sentido de ter seu direito fundamental preservado e garantido por alguma ação estatal permite 

chamar as decisões judiciais de contramajoritárias, especialmente aquelas em favor de grupos 

minoritários94: 

 

O crescente protagonismo que os próprios juízes estão assumindo e o ativismo que 
praticam são um sintoma e, ao mesmo tempo, o produto de uma dupla falência do 
Estado que deriva da crise do Estado de bem-estar e, por outro lado, do declínio do 
sistema democrático e representativo. Assim, o maior envolvimento de juízes se 
verifica para combater os atos que atentam contra os princípios republicanos, como 
a falta de transparência nos assuntos públicos, minando a ética pública e o desprezo 
do princípio da separação de poderes. E, sobretudo, para assegurar a efetividade dos 
direitos à saúde, à assistência social e, em geral, dos direitos econômicos, sociais e 
culturais, à proteção do consumidor e do meio ambiente, dada a inércia do Estado e 
sua impotência para atuar de modo eficaz na execução das políticas correspondentes 
e, ainda, para proteger os beneficiários contra os abusos dos terceiros prestadores95 
(Tradução da autora). 

                                                                                                                                                                                                                   

desencadeado e nós temos um saber-fazer, um know how maior que dos outros países da América Latina. A 
estrutura e a prática judicial no Brasil são muito diferentes da América Hispânica e eu acho que os 
investimentos do Banco Mundial para pesquisa e reforma judiciária foram sobretudo nos outros países. Nós 
temos uma tradição profissional e uma tradição política muito particulares quando comparadas com o resto 
da América Latina. Então, há uma judicialização crescente de temas que seriam tradicionalmente políticos e 
essa judicialização continuará e creio que vai levar e está levando a algumas modificações no sistema 
institucional.” (José Reinaldo de Lima. A definição do interesse público. In: SALLES, Carlos Alberto 
(Org.). Processo civil e interesse público: o processo como instrumento de defesa social. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 91). 

92  BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. (Syn)thesis. Rio de 
Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32, 2012, p. 25. 

93  “A atuação do Judiciário na concretização dos direitos sociais foi importante para o surgimento do fenômeno 
identificado pela doutrina como flexibilização da separação de poderes, que tem se manifestado de diversas 
formas, mas que consiste, em síntese, na intromissão de competências, isto é, verificada a omissão do poder 
competente, atua o poder judiciário, quando convocado, de forma a supri-la, muitas vezes substituindo o 
poder que se quedou inerte como ocorreu recentemente no julgamento da ação de descumprimento de 
preceito fundamental, ADPF n. 132, e na ação direta de inconstitucionalidade n. 4277, julgadas pelo 
Supremo Tribunal Federal, que tiveram como consequência o reconhecimento aos casais homossexuais dos 
mesmos direitos que a legislação brasileira estabelece para os casais heterossexuais que estabelecem uma 
união estável.” (LUNA, Ana Cláudia Vergamini. Direitos sociais: controle jurisdicional de políticas 
públicas, limites e possibilidades. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2012, p. 61). 

94  Como visto anteriormente, a interferência do Judiciário nas competências dos Poderes Executivo e 
Legislativo, quando se trata de direitos sociais de implementação coletiva e isonômica, busca seu 
fundamento na norma e princípios constitucionais. (LUNA, Ana Cláudia Vergamini. Direitos sociais: 
controle jurisdicional de políticas públicas, limites e possibilidades. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 69). 

95  “El creciente protagonismo que los propios jueces vienen asumiendo y el activismo que desarrollan, son 
síntoma y al mismo tiempo producto de una doble falencia del Estado que se deriva de la crisis del Estado de 
bienestar y, por otro lado, de la declinación del sistema democrático y representativo. Así, el mayor 
involucramiento de los jueces se verifica para contrarrestar los actos atentatorios de los principios 
republicanos, como la falta de transparencia de los negocios públicos, el menoscabo de la ética pública o el 
menosprecio del principio separación de poderes. Y, también, especialmente, para asegurar la efectividad de 
los derechos a la salud, a la seguridad social, y en general, de los derechos económicos, sociales y culturales, 
la protección de los consumidores y del medio ambiente, ante la inercia del Estado y su impotencia para 
actuar positivamente en la aplicación de las políticas correspondientes y, aún, para proteger a los 
beneficiarios contra los abusos de los terceros prestadores.” (BERIZONCE, Roberto Omar. Los conflitos de 
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Em contraposição a esse crescente protagonismo do Poder Judiciário, tem-se 

também uma crescente oposição a esse modelo de efetivação de políticas públicas, na medida 

em que representaria uma intervenção do Poder Judiciário, não eleito pelo povo, em questões 

que são essencialmente de competência dos Poderes Legislativo e Executivo, esses sim, 

submetidos à lógica da representatividade. 

Nesse sentido, Ives Gandra Martins defende: 

 

Esse ativismo judicial, que fez com que a Suprema Corte substituísse o Poder 
Legislativo, eleito por 130 milhões de brasileiros – e não por um homem só – é que 
entendo estar ferindo o equilíbrio dos Poderes e tornando o Poder Judiciário o mais 
importante dos três, com força para legislar, substituindo o único poder que reflete a 
vontade da nação, pois nele situação e oposição estão representadas96.  

 

É certo que é preciso preservar as competências típicas de cada Poder do Estado. 

Essa é a essência do princípio da separação de poderes. E essa é a razão pela qual é tão 

importante estabelecer limites ao ativismo judicial97, sem, contudo, condená-lo prima facie.  

Se o processo estrutural trata essencialmente da implementação de políticas 

públicas, e da efetivação de direitos fundamentais através da modificação de determinadas 

estruturas institucionais danosas, é possível que se questione a própria legitimidade dos 

provimentos estruturantes, encaixando-os como ativistas e, portanto, proferidos ao arrepio do 

princípio da separação de poderes. Todavia, o que se pretende demonstrar é justamente a 

necessidade de repensar a judicialização da política, de entender os limites do ativismo 

judicial e como ele pode ser compreendido como mecanismo inserido na própria evolução do 

Estado Democrático de Direito98. 

                                                                                                                                                                                                                   

interés público. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; COSTA, Suzana Henriques da. O 
processo para solução de conflitos de interesse público. Salvador: Juspoivm, 2017, p. 280). 

96  MARTINS, Ives Gandra. Constituição “conforme” o STF. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-constituicao-conforme-o-stf,32176.html>, p. 01. 

97  “Desta forma, apesar de ser justificado o ativismo judicial pelo próprio texto constitucional, a utilização da 
Carta Magna como repositório axiológico na interpretação de normas infraconstitucionais com o fito de 
permeá-las com os valores prevalecentes no meio social no momento em que é prolatada a decisão deve ser 
comedida e cautelosa ao se tratar de ativismo judicial, pois somente assim a referida decisão não exorbitará o 
campo de atuação do Judiciário adentrando no âmbito do Poder Legislativo. Isso se afirma em razão de que 
a possível interferência pelo Poder Judiciário na seara normativa pode violar o princípio democrático que 
fundamenta a República brasileira, contrariando, portanto, a Constituição ao desconsiderar sua determinação 
disposta em seu artigo segundo que impõe a manutenção da independência e harmonia entre os Poderes 
instituídos.” (NEGRELLY, Leonardo Araujo. O ativismo judicial e seus limites frente ao estado 
democrático. ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 19, 2010. Fortaleza – CE, Anais..., Fortaleza, 09, 
10, 11 e 12 jun. 2010, p. 1.420). 

98  “Esclarecida, assim, essa clássica falsa objeção à judiciabilidade das políticas governamentais, 
estabeleçamos, desde logo, que o juízo de constitucionalidade, nessa matéria, tem por objeto não só as 
finalidades, expressas ou implícitas, de uma política pública, mas também os meios empregados para se 
atingirem esses fins. No tocante a esta última hipótese, por exemplo, é de se assinalar que uma política de 
estabilidade monetária fundada na prática de juros bancários extorsivos e na sobrevalorização do câmbio, 
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Há uma forma positiva de ativismo judicial que se limita a ser um meio de 

consagração de valores e garantias constitucionais99 através da atividade judicante, de forma 

não necessariamente ilegítima. Esse modelo é visto quando o Poder Judiciário se orienta pela 

necessidade de assegurar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, por exemplo.  

Ao analisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, Ada 

Pellegrini Grinover defende a necessidade de que alguns requisitos sejam preenchidos para 

que o Poder Judiciário intervenha no controle de políticas públicas:  

 

(1) o limite fixado pelo mínimo existencial a ser garantido ao cidadão; (2) a 
razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e 
(3) a existência de disponibilidade-financeira do Estado para tornar efetivas as 
prestações positivas dele reclamadas.100 

 

Em complemento a essa ideia, Barroso enumera alguns limites à postura ativista 

dos juízes e Tribunais, a fim de afastar o risco à legitimidade democrática: 

 

Em suma: o Judiciário é o guardião da Constituição e deve fazê-la valer, em nome 
dos direitos fundamentais e dos valores e procedimentos democráticos, inclusive em 
face dos outros Poderes. Eventual atuação contramajoritária, nessas hipóteses, se 
dará a favor, e não contra a democracia. Nas demais situações, o Judiciário e, 
notadamente, o Supremo Tribunal Federal deverão acatar escolhas legítimas feitas 
pelo legislador, ser deferentes para com o exercício razoável de discricionariedade 
técnica pelo administrador, bem como disseminar uma cultura de respeito aos 
precedentes, o que contribui para a integridade, segurança jurídica, isonomia e 
eficiência do sistema. Por fim, suas decisões deverão respeitar sempre as fronteiras 
procedimentais e substantivas do Direito: racionalidade, motivação, correção e 
justiça101. 

                                                                                                                                                                                                                   

pode-se revelar, de modo geral, incompatível com os fundamentos constitucionais de toda a ordem 
econômica, quais sejam, a valorização do trabalho humano e a exigência de se assegurar a todos existência 
digna (art. 170, caput), e, bem assim, com o princípio da busca do pleno emprego (art. 170 – VIII). Da 
mesma sorte, uma política de indiscriminada concessão de incentivos fiscais a qualquer exploração agrícola 
pode se revelar incompatível com o princípio da defesa do meio ambiente (art. 170 – VI).” (COMPARATO, 

Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. In: GRINOVER, Ada 
Pellegrini; WATANABE, Kazuo; COSTA, Suzana Henriques da. O processo para solução de conflitos de 
interesse público. Salvador: JusPoivm, 2017, p. 187). 

99  “A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na 
concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros 
dois Poderes. A postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) a aplicação 
direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e independentemente de 
manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados 
do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição; 
(iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas 
públicas” (BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. 
(Syn)thesis. Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32, 2012, p. 25). 

100  GRINOVER, Ada Pellegrini. Caminhos e descaminhos do controle jurisdicional de políticas públicas no 
Brasil. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; COSTA, Suzana Henriques da. O processo 
para solução de conflitos de interesse público. Salvador: Juspoivm, 2017, p. 434. 

101  BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. (Syn)thesis. Rio de 
Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32, 2012, p. 31-32. 
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Os processos estruturais são exemplo claro e material da judicialização da 

política102. O movimento natural de judicialização dos direitos e fatos sociais reclama uma 

postura diferenciada de tratamento, um método adequado de solução de casos complexos. A 

postura eventualmente ativista dos juízes nesse tipo de processo não pode ser condenada sem 

que antes se averigue a legitimidade do provimento estruturante.  

Um dos grandes mecanismos do processo estrutural para driblar esse obstáculo e 

permitir que as decisões sejam amparadas pela legitimidade constitucional é a participação 

ampla ou potenciada (tema sobre o qual já se tratou em tópico próprio)103. Os provimentos 

estruturantes são construídos, necessariamente, a partir da contribuição dos atores processuais, 

da igualdade de oportunidade de participação e da premissa de que todos os argumentos 

relevantes para a lide serão ouvidos e considerados pelo juiz. O princípio democrático que 

irradia dessa adequação do procedimento permite que as decisões judiciais tidas por ativistas 

sejam, ao contrário, revestidas de legitimidade.  

                                                                    
102  Francisco Verbic falou sobre essa realidade na Conferência proferida na Universidade Federal do Paraná no 

Seminário de Processo Civil, em homenagem ao Prof. Luiz Guilherme Marinoni, em novembro de 2017: 
“Eu acho que se nós queremos respostas para começar a melhorar algumas das coisas que estão acontecendo 
com o nosso sistema de administração da justiça, especialmente no contexto desses casos de interesse 
público, temos que cuidar de uma ideia que eu acho que é básica e óbvia: os juízes estão fazendo política. 
Eles estão fazendo política através de suas decisões. Eles não estão fazendo como fazem o poder executivo 
ou legislativo, eles estão fazendo isso por meio de decisões tomadas no contexto dos casos, causa ou 
controvérsias, que – insisto – é a sua missão essencial e fundamental. Mas é também um papel político que 
não existia quando essas causas eram puramente individuais, privadas. Torna-se um papel político quando 
esses casos envolvem milhões de pessoas. [...] A este respeito, penso que é importante insistir na ideia de 
que atualmente o Judiciário tem uma responsabilidade muito grande porque está começando a trabalhar 
sobre questões que não havia trabalhado. Os juízes estão começando a trabalhar em conflitos que implicam 
controlar ações e omissões do Estado em matéria de política pública para proteger direitos fundamentais de 
diversos grupos de pessoas” (VERBIC, Francisco. Conflitos de interesse público e papel do juiz. Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal, São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, v. 7, ano 4, p. 179-187, 
jan./jun. 2018). 

103  “Por fim, uma alteração técnica processual que ganha força nos últimos tempos é voltada a ampliar no 
processo da participação da sociedade no Poder Judiciário. De fato, a partir do momento em que o Poder 
Judiciário passa a decidir sobre direitos sociais e politiza a sua atuação, é necessário incrementar os 
mecanismos de legitimação da decisão pela participação e oitiva dos grupos envolvidos, nem sempre 
incorporados à relação jurídicaprocessual” (COSTA, Susana Henriques da. A imediata judicialização dos 
direitos fundamentais sociais e o mínimo existencial: relação direito e processo. In: GRINOVER, Ada 
Pellegrini; WATANABE, Kazuo; COSTA, Suzana Henriques da. O processo para solução de conflitos de 
interesse público. Salvador: JusPoivm, 2017, p. 417). 
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3 A SENTENÇA ESTRUTURAL E OS MEIOS ATÍPICOS DE EXECUÇÃO 

 

 

Como visto, o processo estrutural detém fundamentos e pressupostos próprios, 

responsáveis também por lhe imprimirem uma dinâmica peculiar. O procedimento precisa se 

adequar à complexidade da causa, a partir de uma releitura dos institutos tradicionais do 

processo civil. Da mesma forma, uma sentença estrutural não se afeiçoará a um comando 

estanque e retrospectivo, tal qual a de um processo de natureza individual e patrimonial por 

essência.  

O tópico a seguir se dedica ao estudo da fase executiva do processo, a partir das 

noções sobre a sentença estrutural e o seu cumprimento adequado. 

 

 

3.1 Os princípios que orientam o cumprimento de sentença e uma análise sobre a 

ineficiência do modelo tipificado na legislação processual  

 

 

Uma das maiores dificuldades práticas que o Direito Processual Civil se propõe a 

resolver reside no cumprimento de decisões judicias, na etapa em que verdadeiramente ocorre 

a efetivação de direitos. Não é por outra razão que há inúmeros dispositivos normativos 

especialmente formulados para regular essa etapa do processo civil comum. 

Segundo Fredie Didier, Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria, “executar é satisfazer uma prestação”104. A fase executiva do processo é regida 

pelo princípio da efetividade, inscrito, inclusive, como norma fundamental do processo (art. 

4º do CPC/2015105-106). 

Além do princípio da efetividade, o processo de execução é pautado por alguns 

outros princípios norteadores, cuja breve descrição se faz importante neste tópico, 

especialmente porque também devem estar presentes na fase executiva do processo estrutural. 

                                                                    
104  DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual civil: execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 

Ed. JusPodivm, 2017, p. 45. 
105  Nas palavras dos mesmos autores, “o devido processo legal, cláusula geral processual constitucional, tem 

como um de seus corolários o princípio da efetividade: os direitos devem ser efetivados, não apenas 
reconhecidos. Processo devido é processo efetivo” (DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual 
civil: execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 65). 

106  Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 
satisfativa. (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>). 
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Os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação dos litigantes estão previstos como 

normas fundamentais do processo civil, nos artigos 5º e 6º do CPC107. Segundo esses 

princípios, as partes devem orientar seus atos de forma a cooperarem com o resultado útil do 

processo, agindo em conformidade com a lei e sem o intuito de protelar o feito ou falsear a 

verdade dos fatos. O sujeito processual que age temerariamente pode, inclusive, ser punido 

por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 77, 

79, e 80 do CPC108. 

O princípio do contraditório, enquanto norma constitucional, e prevista 

expressamente no artigo 7º do CPC109, também deve acompanhar toda a fase executiva, 

garantindo-se aos litigantes a igualdade de oportunidades de falar nos autos e de influenciar as 

decisões judiciais executivas.  

A patrimonialidade da execução é a regra do ordenamento jurídico brasileiro, e 

significa que toda execução é real e não pessoal. Essa norma está inscrita no artigo 789 do 

CPC110. Por esse princípio, nenhum devedor pode ser pessoalmente responsabilizado pela 

                                                                    
107  Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 
 Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva. (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo 
Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>). 

108  Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 
aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - 
não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - 
não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - 
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 
efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou 
profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer 
modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito 
litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput 
de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao 
disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das 
sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor 
da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de 
má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 
usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 
processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 
manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De 
ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um 
por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos 
que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou (BRASIL. Lei 
nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>). 

109  Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades 
processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao 
juiz zelar pelo efetivo contraditório (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo 
Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>). 

110  Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas 
obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 
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dívida, mas apenas seus bens o podem111. Em que pese não ser o objeto deste estudo, vale uma 

pequena consideração a respeito da prisão civil, admitida em nosso ordenamento para casos 

de dívida alimentícia. Tal como parte da doutrina defende112, não se trata de uma exceção a 

esse princípio. O devedor acometido pela prisão está apenas sendo coagido a cumprir a dívida 

contraída, que apenas será satisfeita pelo adimplemento pecuniário. Os seus bens continuam 

respondendo, portanto, pela obrigação. 

O princípio da tutela específica orienta, principalmente, as obrigações de fazer e 

não fazer. Significa que se deve perseguir primordialmente satisfazer a obrigação inadimplida. 

Apenas de forma subsidiária é que a tutela específica seria transmutada em perdas e danos113. 

Essa lógica se extrai dos arts. 497, 499 e 538, §3º, todos do CPC114. 

                                                                                                                                                                                                                   

Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm>). 

111  A respeito do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves trouxe importantes contribuições 
históricas sobre o processo de humanização da execução: “A proibição de que o corpo do devedor responda 
por suas dívidas, reservando-se tal garantia a seu patrimônio, é vista como representação da humanização 
que o processo de execução adquiriu durante seu desenvolvimento histórico, desde o direito romano, 
abandonando gradativamente a ideia de se utilizar a execução como forma de vingança privada do credor. A 
doutrina que enfrentou o tema é unânime em apontar que a Lex Poetelia, do ano 326 a.C., representou o 
início da transformação da responsabilidade pessoal para a patrimonial.22 Passou-se a proibir a morte e o 
acorrentamento do devedor, a se prever de forma institucionalizada a satisfação do crédito mediante a prestação 
de trabalhos forçados, o que, se hoje em dia parece inaceitável, à época representou grande avanço. A ideia de 
vingança privada, entretanto, ainda continuava fortemente arraigada na mentalidade romana da época.” 
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Princípios da execução. p. 10-11. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahU
KEwiwysb1-
5XeAhUyrlkKHdM_Aw0QFjADegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.professordanielneves.com.br%2
Fassets%2Fuploads%2Fnovidades%2F201011151812300.principiosdaexecucao.pdf&usg=AOvVaw1cwdRf
v7CEq8cNFz55BuuI>. 

112  É o caso do professor Daniel Neves (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Princípios da execução. p. 10-11. 
Disponível em: 
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahU
KEwiwysb1-
5XeAhUyrlkKHdM_Aw0QFjADegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.professordanielneves.com.br%2
Fassets%2Fuploads%2Fnovidades%2F201011151812300.principiosdaexecucao.pdf&usg=AOvVaw1cwdRf
v7CEq8cNFz55BuuI>). 

113  “Há uma ordem de prioridade: (a) deve-se priorizar a tutela específica (art. 497, caput, primeira parte, CPC); 
(b) se não for possível a tutela específica ou se assim recomendar o postulado da proporcionalidade, deve-se 
tentar alcançar um resultado prático equivalente ao do adimplemento (art. 497, caput, segunda parte, CPC); 
c) a requerimento do credor, ou sendo impossível deferir a tutela específica ou o resultado prático 
equivalente, deve-se converter a prestação de fato numa indenização (art. 499, CPC)” (DIDIER JR., Fredie et al. 
Curso de direito processual civil: execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 76). 

114  Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, 
concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado 
prático equivalente. 

 Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a 
continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da 
existência de culpa ou dolo. 

 Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a 
tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 
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O princípio da menor onerosidade está expresso no artigo 805 do CPC, que dispõe 

que a execução deve ocorrer de forma a satisfazer a obrigação da forma menos onerosa ao 

devedor. Esse princípio está intimamente ligado ao princípio da proporcionalidade, já que 

ambos tratam dos meios executivos disponíveis ao exequente e fixados pelo juízo. Trata-se da 

necessidade de adequação entre o fim almejado e as medidas que serão aplicadas para que ele 

seja alcançado. Tais princípios limitam arbitrariedades e permitem a legitimação da execução 

pela preservação dos direitos fundamentais do executado. Se há meios executivos eficazes 

menos gravosos, não é permitido ao juiz fixar meio mais gravoso cujo resultado seria 

idêntico115. 

O modelo executivo clássico é subdividido em algumas categorias, sendo as 

principais delas: a obrigação de pagar quantia certa, de entregar coisa, a obrigação de fazer e a 

obrigação de não fazer. Em todas, a lógica que se extrai da regulamentação normativa é a 

intenção retrospectiva do legislador, ao dispor inúmeras regras que se orientam para o 

passado, isto é, para a reparação do dano, e levam em consideração, exclusivamente, a feição 

bipolarizada do litígio (autor x réu). 

Não é por outra razão que não há na legislação processual civil uma norma sequer 

que determine ao julgador a consideração, em sua decisão, dos efeitos que o provimento 

poderá causar para além daquela relação processual individualizada que se estabilizou. Essa 

realidade foi recentemente alterada pela Lei nº 13.655/2018, pela qual a Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro foi modificada e passou a prever, em seu art. 21, a necessidade 

de que as decisões judiciais prevejam e indiquem expressamente suas consequências jurídicas 

e administrativas. Além disso, o parágrafo único do mesmo artigo dispôs sobre o dever de o 

julgador indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e 

                                                                                                                                                                                                                   

 Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido 
mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel 
ou imóvel. 

 [...] 
 § 3o Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento 

de obrigação de fazer ou de não fazer. (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 
Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm>). 

115  Sobre o tema, é importante colacionar as lições de Didier, Cunha, Braga e Oliveira, quando ilustram o 
princípio da proporcionalidade e adequação com o que dispõe o artigo 835, §1º: “Também em decorrência 
da aplicação do postulado da proporcionalidade na execução, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser 
relativa a ordem de nomeação de bens prevista no art. 835 do CPC, posicionamento que acabou 
prevalecendo legislativamente, inclusive por força do art. 835, §1º: ‘é prioritária a penhora em dinheiro, 
podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do 
caso concreto. Realmente, não se deve ter como absoluta tal regra, relativizando-a tanto em prol do 
exequente como em prol do executado, sopesando-se os princípios da efetividade da execução e o da 
dignidade da pessoa humana” (DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual civil: execução. 7. ed. 
rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 83). 
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equânime, sem prejuízo aos interesses gerais. A LINDB, embora não seja norma processual 

em essência, aplica-se aos processos judiciais, por se tratar de Lei que irradia seus efeitos a 

todo o ordenamento jurídico brasileiro. 

A lógica do processo civil tradicional é muito clara e formatada em um padrão de 

aplicação geral e abstrato, tal como se todos os casos pudessem se submeter a esse mesmo 

regramento clássico, sem qualquer particularidade116: 

 

(i) determina-se o pagamento da dívida; se o executado paga, o processo é 

encerrado; se não há o adimplemento, faculta-se ao exequente a utilização de 

medidas coercitivas essencialmente patrimoniais, como a aplicação de multa, 

ou o bloqueio de bens (artigos 523 e seguintes do CPC/2015); 

(ii) as obrigações de entrega de coisa, de fazer e não fazer também se submetem a 

essa lógica, muito embora os dispositivos normativos já previssem, desde o 

Código de Processo Civil de 1973, a possibilidade de variar os meios 

coercitivos valendo-se de meios típicos e atípicos: determina-se a execução 

ou a proibição de execução de determinada conduta; se o executado cumpre, 

o processo se encerra; se o executado deixa de observar o comando, faculta-se 

ao exequente a aplicação de medidas coercitivas também essencialmente 

patrimoniais (aplicação de multas – astreintes – ou embargo da atividade 

danosa, busca e apreensão de bens etc. – artigos 536 e seguintes do 

CPC/2015). 

 

Não é esse caráter patrimonial que tem dificultado a efetividade da fase executiva 

do processo civil e, em certa medida, determinado a falência desse modelo tradicional 

codificado. Essa sequência lógica de atos, por vezes, apresenta-se como ineficaz para o 

grande objetivo do processo: a satisfação do direito material. Marcelo Abelha Rodrigues, ao 

tratar dessa ineficácia, traduz muito bem a realidade executiva, em que o devedor pratica a 

blindagem patrimonial e facilmente se esquiva da satisfação do débito. As técnicas para 

                                                                    
116  “Mantida rigorosa fidelidade ao objetivo de qualquer execução, consistente na satisfação do exequente, os 

atos executivos encadeiam-se e articulam-se em grandes operações, chamadas de meios executórios. Por 
meio da execução, os órgãos estatais atuam a pretensão privada do credor mediante o emprego dos meios 
executórios (Zwangsmitteln). O direito brasileiro não limita a tutela executiva a créditos e utiliza, 
igualmente, tais mecanismos. Variável que seja o procedimento – ordem dos atos processuais, incluindo atos 
materiais, dos quais os atos executivos constituem subespécie, os atos postulatórios das partes e os atos 
decisórios do órgão judicial -, o meio técnico para satisfazer o direito do exequente, crédito ou não, adquire 
estatura universal” (ASSIS, Araken de. Manual da execução. 18. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2016, p. 181-182). 
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enganar o credor são infinitamente mais desenvolvidas e ágeis do que aquelas existentes para 

coibir ou reprimir condutas desleais do devedor117. O autor discorre que as sanções 

pecuniárias são ineficazes diante de um cenário de ocultação patrimonial e inexistência de 

bens a serem apreendidos em prol da satisfação do título executivo118. 

 

 

3.2 As obrigações de fazer e não-fazer próprias do processo estrutural e a necessidade de 

um tratamento adequado dos direitos não patrimoniais na fase de cumprimento de 

sentença 

 

 

Quando se fala de processo estrutural, fala-se, principalmente, de execução de 

obrigações de fazer e não fazer. A tutela jurisdicional esperada nesse tipo de procedimento é, 

como já se apontou, a implementação de alguma política pública, ou a realização de condutas 

tendentes à alteração de um estado de fato, ou de algum comportamento econômico ou social 

institucionalizado. Logo, inevitavelmente, é preciso tratar de forma mais acurada desse 

modelo obrigacional. 

O cumprimento de sentença condenatória de obrigação de fazer ou não fazer está 

regulado pelos arts. 536 e seguintes e no art. 814 do CPC. A sentença condenatória dessa 

natureza tem como objetivo uma tutela específica, isto é, que o executado realize determinada 

obrigação ou deixe de executar determinado ato, e não propriamente um pagamento de dívida 

pecuniária. 

Especialmente nas obrigações de fazer e não fazer, a primazia da tutela específica 

rege a fase executiva, de modo que cabe ao juiz e às partes prezarem pela execução do facere 

ou do non facere. O parágrafo único do art. 497, da CPC, permite ao juiz perseguir o resultado 

prático equivalente à obrigação almejada. Nas palavras de Didier, Cunha, Braga e Oliveira, 

                                                                    
117  E completa dizendo sobre a fraude contra credores: “É inaceitável que a fraude contra credores, tão comum 

hoje em dia, infelizmente, não tenha merecido atenção especial do legislador para lhe atribuir maior eficácia 
e assim evitar ou reprimir os abusos do devedor cafajeste (RODRIGUES, Marcelo Abelha. O que fazer 
quando o executado é um cafajeste. In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas 
executivas. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 79). 

118  RODRIGUES, Marcelo Abelha. O que fazer quando o executado é um cafajeste. In: TALAMINI, Eduardo; 
MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas executivas. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 82. 
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não se trata de equivalente pecuniário, mas, sim, de equivalente em fazer ou não fazer, 

cumprindo com o princípio da primazia da tutela específica nesse tipo de execução119. 

No caso dos processos estruturais, essa diretriz é especialmente relevante porque o 

que menos interessa aos direitos em jogo é a conversão da tutela específica em perdas e 

danos. Embora fosse possível – a teor do art. 499 do CPC – um provimento dessa natureza, 

jamais teria o condão de efetivar os direitos em jogo, especialmente quando os mesmos se 

referirem a interesses coletivos ou difusos, na maioria das vezes desprovidos de cunho 

patrimonial. Outrossim, o foco dos provimentos estruturais é prospectivo, visando a 

transformação (mediante um fazer ou não-fazer) da realidade afeta a burocracias ou 

instituições complexas. Para este objetivo, o meio ressarcitório demonstra-se imprestável. 

O CPC/1973 já trazia em seu art. 461 a possibilidade de o juiz determinar as 

medidas coercitivas necessárias ao atendimento do comando judicial e à obtenção do 

resultado prático esperado120. A previsão normativa, contudo, se restringia justamente às 

obrigações de fazer e não fazer e de entregar coisa. Ou seja, o revogado Código de Processo 

Civil previu a possibilidade de se utilizar dos meios atípicos de execução para coagir o 

devedor ao cumprimento desse tipo de obrigação. 

Em que pese essa amplitude executiva, que de certo modo sempre possibilitou ao 

julgador o uso de medidas adequadas ao cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, 

ainda se via, à época do CPC/1973, uma dificuldade prática do julgador de utilizar as medidas 

                                                                    
119  Os professores ainda lecionam sobre a necessidade de que a atuação do juiz, nessas hipóteses, esteja 

absolutamente limitada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade: “Os postulados da 
proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8º, CPC) tanto devem ser observados no momento de escolha, 
pelo magistrado, da medida de apoio adequada à obtenção do cumprimento forçado, como no momento de 
definir o próprio resultado do processo. A par disso, três critérios devem ser observados na escolha, pelo 
magistrado, da providência material tendente a tutelar o bem da vida buscado pelo credor: (i) a adequação, 
segundo a qual o fazer ou não fazer imposto pelo juiz não pode infringir o ordenamento jurídico, devendo 
ser adequado a que se atinja o bem da vida almejado; (ii) a necessidade (ou exigibilidade), segundo a qual a 
ação material eleita deve ter a capacidade de realizar, no plano dos fatos, a tutela do direito, causando a 
menor restrição possível ao devedor; (iii) e a proporcionalidade em sentido estrito, segundo a qual o 
magistrado, antes de eleger a ação material a ser imposta, deve sopesar as vantagens e desvantagens da sua 
aplicação buscando a solução que mais bem atenda aos valores em conflito” (DIDIER JR., Fredie et al. 
Curso de direito processual civil: execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 584). 

120  Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a 
tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o 
resultado prático equivalente ao do adimplemento.  

 [...] 
 § 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de 

ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 
atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade 
nociva, se necessário com requisição de força policial.  
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executivas atípicas como instrumento de satisfação do direito material de forma adequada121 

ao caso concreto.  

Gabriela Macedo Ferreira, ao tratar da ineficiência desse modelo executivo 

clássico, institucionalizado no CPC/1973, já dizia sobre a dificuldade de satisfação do direito 

material, inclusive nos casos de obrigação de fazer e não fazer, levando em consideração a 

verdadeira inutilização, ou utilização ordinária, da possibilidade de se valerem da atipicidade 

dos meios executivos para esse tipo de obrigação: 

 

Essa dificuldade é vista não apenas no Brasil, como em diversos países. Não se trata 
de um problema de mera técnica processual típico de determinado ordenamento, 
mas representa, desde há muito, uma prova de fogo da capacidade dos instrumentos 
jurisdicionais. Atribui-se esse fato a duas causas: a superproteção do devedor e a 
demora nos procedimentos de defesa do executado, este último solucionado em 
parte no código de 2015 que estabeleceu, na execução de título judicial, o prazo de 
15 dias para apresentação da impugnação, contado do prazo para pagamento, não 
estando mais atrelado o prazo de impugnação à penhora de bens. [...] Mesmo com os 
avanços inseridos pelas leis posteriores a 1994, o modelo de execução do CPC de 
1973 continuava ineficiente, não sendo possível visualizar a atipicidade dos meios 
executivos enquanto um instituto de aplicação genérica. A lentidão dos atos 
executivos e a burocracia do procedimento rigidamente definido permitia que o 
devedor escondesse seu patrimônio penhorável, tornando infrutífera e 
excessivamente onerosa a execução, levando alguns autores a quantificar de 
inconstitucional por omissão o modelo adotado pelo Código de 1973122. 

 

Certo então que, seja pela lógica da tipicidade, seja pela aplicação inadequada dos 

meios atípicos executivos às obrigações de fazer e não fazer, a realidade brasileira é de 

verdadeira ausência de realização e de tutela adequada dos direitos de grupo. O mesmo se 

pode dizer para os direitos individuais com feição transindividual, os quais, pela 

transcendência esperada dos efeitos da tutela jurisdicional, também reclamam adequado 

tratamento, especialmente na fase executiva do processo.  

                                                                    
121  Araken de Assis enumera o princípio da adequação como norma de regência da fase executiva de qualquer 

processo: “Na análise do regime dos meios executórios (infra 18), resultará evidente sua correlação com os 
bens almejados pelo exequente, motivo por que não se distribuem ao acaso. Entre eles vigora o princípio da 
adequação, aqui na perspectiva teleológica, ou seja, o conjunto de atos, amiúde designados de “espécie” de 
execução, harmoniza-se com o objeto da pretensão a executar. Por definição, o meio executório, predisposto 
se mostrará idôneo a atuar compulsoriamente o direito reclamado, sem embargo de limitações práticas e 
jurídicas torná-lo inoperante em determinadas situações. Legitimam-se os meios, e os atos executivos 
montados dentro de cada meio, haja vista a instrumentalidade do processo, nesta obrigatória e ínfima 
correlação. 

 A adequação se distribui em três níveis: subjetivo, objetivo e teleológico. O processo de execução obedece a 
todos. Tão importante como o desimpedimento do juiz (adequação subjetiva), por exemplo, é a 
disponibilidade do bem (adequação objetiva) e a idoneidade do meio executório (adequação teleológica). 
Sem meio hábil, o bem nunca será alcançado pelo credor” (ASSIS, Araken de. Manual da execução. 18. ed. 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 153-154). 

122  FERREIRA, Gabriela Macedo. Poder geral de efetivação: em defesa da constitucionalidade da técnica de 
execução dos direitos do art. 139, IV do Código de Processo Civil. In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, 
Marcos Youji. Medidas atípicas executivas. Salvador: JusPodivm, p. 371-394, 2018, p. 374-375. 
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Marcos Youji Minami, ao tratar das situações que impedem a realização prática 

do título executivo, aponta, entre outros itens, para a principal delas e a que mais importa ao 

presente estudo: a complexidade do problema123. O autor diz ainda que para esses hard cases 

o repertório teórico do processo estrutural deve ser utilizado.  

Traduzindo essas lições para o problema apontado neste capítulo, é possível 

afirmar que, se os meios típicos de execução – previstos para qualquer tipo de obrigação – são 

insuficientes e por vezes inúteis na solução dos litígios de interesse público, também as 

medidas atípicas, previstas no antigo Código Processual e no CPC vigente, especialmente 

para as obrigações de fazer e não fazer, ainda não se apresentaram como solução ideal para o 

problema de ineficiência da execução nos processos estruturais. As condenações estanques e 

orientadas tão somente para a reparação do dano não atingem todos os diversos direitos 

materiais e seus respectivos titulares abarcados pelo litígio estrutural, tampouco as medidas 

executivas típicas, próprias para os litígios tradicionais e bipolares, são suficientes para 

garantir a eficácia de uma decisão estrutural124-125. 

 

 

3.3 A sentença estrutural e o seu cumprimento: a necessidade de se repensarem meios 

alternativos para a fase executiva do processo 

 

 

Quando se trata de decisões e sentenças estruturais, exatamente por protegerem 

direitos de grupos, a efetividade processual ganha um relevo maior. Basta ver os exemplos 

reais de processos que tratam de danos ambientais de grande amplitude e complexidade, para 

se ter uma noção do fracasso dos provimentos jurisdicionais (morosos, com conteúdo 

                                                                    
123  MINAMI, Marcos Youji. Uma justificativa às medidas executivas atípicas – da vedação ao non factibile. In: 

TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas executivas. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2018, p. 63. 

124 NUNES, Leonardo Silva; COTA, Samuel Paiva; FARIA, Ana Maria Damasceno de Carvalho. Dos litígios 
aos processos estruturais: pressupostos e fundamentos. In: FARIA, Juliana Cordeiro de; REZENDE, Ester 
Camila Gomes Norato; MARX NETO, Edgard Audomar [Orgs.]. Novas tendencias, diálogos entre direito 
material e processo: estudos em homenagem ao professor Humberto Theodoro Júnior. Belo Horizonte: 
Editora D’Plácido, 2018, p. 372. 

125  Leonardo Greco, ao citar Michele Taruffo, elucida bem o imbróglio: “Os chamados novos direitos, 
conforme Michele Taruffo, tornam mais complexa a tutela executiva. As coações processuais não são mais 
suficientemente eficazes, diante dos artifícios que a vida negocial moderna propicia aos devedores para 
esquivarem-se do cumprimento de suas obrigações. A desumanização e o utilitarismo característicos da 
sociedade desenfreada e massificadamente consumista, estimulados pelo vertiginoso progresso tecnológico, 
fragilizaram valores morais e costumes sociais incorporados há milênios à civilização ocidental (GRECO, 
Leonardo. Coações indiretas na execução pecuniária. In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. 
Medidas atípicas executivas. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 410). 
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totalmente alheio às realidades afetadas pelo dano e sem eficácia alguma, sobretudo para os 

titulares do direito tratado na ação)126. Neste tópico, serão abordados o princípio da tutela 

jurisdicional efetiva (art. 5, XXXV) e o princípio da eficiência (art. 37), ambos tratados no 

Código de Processo Civil como normas fundamentais, nos artigos 3º e 8º. 

A sentença estrutural está fundada em alicerces próprios do processo estrutural e 

tem como principal nota característica a orientação para o futuro, em nítida feição prospectiva – 

aliás, tal como apontado em tópico precedente, esse princípio orienta todo o processo 

estrutural. Trata-se de um comando que se propõe, ou ao menos deve se propor, a tutelar uma 

gama de interesses em alto nível de imbricação, motivo pelo qual é invariavelmente 

construído com a participação dos atores processuais, considerando os inputs dos interesses 

não presentes no processo (como parte). Não é por outra razão que o ônus argumentativo 

desse tipo de sentença é potenciado na medida em que caberá ao juiz ponderar em sua decisão 

todos os argumentos debatidos ao longo do processo, a fim de se alcançar a solução adequada 

para o litígio judicializado127.  

É importante apontar, desde já, que uma sentença estrutural pode ou não trazer os 

meios pelos quais o resultado desejado deve ser alcançado. Ou seja, é possível que a sentença 

não disponha sobre todas as obrigações dos atores processuais. Uma sentença estrutural pode 

apenas apontar o fim que se espera ser alcançado com o encerramento da fase de execução128. 

                                                                    
126  O acidente da Barragem de Fundão em Mariana é um caso típico: os processos estão longe de acabar, a 

resposta (ou vontade) social reclamada pela população afetada não é considerada nos autos, e os 
provimentos jurisdicionais já proclamados não acompanham a realidade local e regional, de modo que hoje 
se tem inúmeros movimentos sociais pedindo a retomada das operações da empresa mineradora, em uma 
clara resposta aos impedimentos operacionais lançados pelos órgãos ambientais e também pelo Poder 
Judiciário. 

127  “Independente desses novos desafios, algumas noções a respeito da atividade de justificação das decisões 
judiciais possuem caráter universal, como 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. 
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 estatal e, sob o ponto de vista endoprocessual assegura um melhor funcionamento do mecanismo 
processual, isso porque, ao persuadir as partes da justiça da decisão, a motivação reforça a autoridade da 
decisão tomada, e, com isso, desestimula a parte sucumbente a impugná-la. 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” (LUCON, Paulo 
Henrique dos Santos. Processo estrutural e de interesse público. In: ARAÚJO, Raul; MARCONI, Cid; 
ROCHA, Tiago Asfor (Orgs.). Temas atuais e polêmicos na Justiça Federal. Salvador: Editora JusPodvm, 
2018, p. 372). 

128  Exatamente nesse sentido, Roberto Berizonce traz lições sobre a etapa sentencial do proceso estrutural: “La 
actuación judicial en la etapa de ejecución de sentencia no habrá de consistir en la imposición compulsiva de 
una condena, entendida como una orden detallada y autosuficiente, sino en el seguimiento de una instrucción 
fijada en términos más o menos generales, cuyo contenido concreto habrá de ser construido a partir del 
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Sérgio Cruz Arenhart defende, inclusive, que é típico das medidas estruturais a prolação de 

uma primeira decisão genérica, que se limita a fixar as diretrizes para a proteção do direito 

tutelado129.  

A título de exemplo, tem-se as ações civis públicas ambientais, nas quais um dano 

de extensão considerável é objeto da tutela jurisdicional. É possível que a sentença estrutural 

determine, além da reparação do prejuízo – feição retrospectiva –, a alteração de algum 

comportamento reiterado que tenha dado causa ao dano – feição prospectiva. Nesse comando 

simples, mas resultado de um longo debate processual, pode não estar inscrito quais as ações 

devem ser tomadas pelo réu-executado, pelos órgãos reguladores, por eventuais interventores, 

e se há alguma ação esperada dos atingidos pelo dano ambiental. Todos esses detalhes podem 

ser tratados em um plano de ações a ser elaborado, por exemplo, na própria fase executiva, 

submetido também à participação (potenciada) de todos os interessados130. 

É possível vislumbrar um paralelo com o instituto da liquidação de sentença. O 

art. 509 do CPC dispõe sobre o procedimento131, limitando, sem razão aparente, a liquidação 

às sentenças condenatórias de pagamento de quantia ilíquida. Todavia, como bem apontam 

Didier, Cunha, Braga e Oliveira, se a iliquidez da decisão decorre de qualquer elemento que 

impeça a identificação do quantum debeatur – obrigação a ser cumprida, seja ela pecuniária 

ou não – ou que impeça o cumprimento da ordem condenatória pela carência de especificação 

                                                                                                                                                                                                                   

diálogo que necesariamente se producirá entre las partes, incluyendo a la autoridad pública, y el tribunal. En 
consecuencia, en la etapa de ejecución corresponderá a la autoridad pública demandada (y vencida) 
determinar el modo más adecuado de cumplir con la sentencia de condena y, por su parte, el tribunal 
actuante controlará la adecuación de las medidas concretas a la orden que ha impartido.” (BERIZONCE, 
Roberto Omar. Los conflitos de interés público. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; 
COSTA, Suzana Henriques da. O processo para solução de conflitos de interesse público. Salvador: 
Juspoivm, 2017, p. 271). 

129  ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. Revista de Processo – 
RePro, v. 225, p. 02-410, 2013. 

130  “Em razão disso, essas decisões podem (e, muitas vezes, devem) ir além da simples especificação do 
resultado a ser obtido, esclarecendo os meios para tanto. A sentença judicial, ao fixar a consequência 
esperada, pode impor um plano de ação, ou mesmo delegar a criação desse plano a outro ente, de forma a 
atingir, de maneira mais pronta e com o menor sacrifício aos interesses envolvidos, o resultado almejado. É 
o que Ricardo Lorenzetti chama de microinstitucionalidade. O provimento estrutural, de fato, muitas vezes 
deverá assumir a forma de uma “nova instituição”, criada para acompanhar, implementar e pensar sobre a 
realização do escopo da tutela judicial oferecida. Imagine-se uma demanda de reintegração de posse de área 
ocupada por uma coletividade. Uma sentença que se limitasse a desalojar essa comunidade pode, muitas 
vezes, criar um problema muito maior do que aquele que existia com a violação do direito de propriedade. A 
solução melhor do problema, sem dúvida, exigirá que o juiz pense em mecanismos de remoção pacífica da 
coletividade, atrelada a medidas para seu reassentamento em outra área” (ARENHART, Sérgio Cruz. 
Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. Revista de Processo – RePro, v. 225, p. 02-410, 2013). 

131  Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 
requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 
convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, 
quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 
Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm>). 
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do modo como deve ser cumprida, aberta estará a via para o procedimento de liquidação de 

sentença: 

 

Quando é ilíquida uma decisão precisa ser liquidada para poder ser título que 
fundamente a execução. [...] 
O objetivo da liquidação é integrar a decisão ilíquida, chegando a uma solução 
acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica 
individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução. 
[...] 
(i) o art. 509 do CPC fala em liquidação da sentença que “condenar o pagamento de 
quantia ilíquida”. Pode-se, a partir disso, imaginar que a liquidação se restringe à 
decisão que impõe o pagamento de quantia. Mas isso não é verdadeiro. Como visto 
anteriormente, qualquer decisão condenatória pode ser ilíquida, não apenas aquela 
que impõe o pagamento de quantia132. A incompletude da decisão ilíquida, qualquer 
que seja ela, deve ser integrada mediante liquidação. 
Perceba que o §1º do art. 324 admite a formulação de pedido genérico 
(indeterminado, ilíquido) “nas ações universais, se o autor não puder individualizar 
os bens demandados” (inciso I), “quando não for possível determinar, desde logo, as 
consequências do ato ou do fato” (inciso II) e “quando a determinação do objeto ou 
do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu” (inciso III). 
Nesses casos, sobretudo naqueles descritos nos incisos I e II, é possível que (i) os 
bens que compõem a universalidade não possam ser individualizados no curso da 
fase de conhecimento (hipótese do inciso I); (ii) ou que o objeto da prestação, 
qualquer que seja a sua natureza, não possa ser determinado (hipótese do inciso II). 
Seria inviável, em circunstâncias tais, exigir do magistrado a prolação de uma 
decisão líquida.  
Sendo ilíquida, a decisão que resolve esses processos, qual seria o meio apto a 
integrá-la senão a liquidação de sentença133? 

 

Araken de Assis, ao tratar dessa fase processual, também diz sobre a plena 

possibilidade de se submeterem as sentenças que condenam à obrigação de fazer ou não fazer 

a liquidação de sentença, sendo o objetivo do procedimento apurar a própria obrigação a ser 

cumprida, sua extensão e os meios de cumprimento. O autor cita os incisos do art. 509 para 

dizer que “a previsão da liquidação por arbitramento e da liquidação por artigos, cujo objeto 

se mostra mais amplo, já dissipa a falsa impressão de que a iliquidez só afeta prestações 

pecuniárias”134. 

                                                                    
132  No mesmo sentido, Luiz Rodrigues Wambier afirma: “a obrigação ilíquida será não apenas aquela relativa à 

fixação de valor em dinheiro, mas também em qualquer situação em que não exista definição quanto à 
mensuração da quantidade de coisas, indicação de extensão, volume, medida e, portanto, à grandeza ou ao 
tamanho daquilo que deva ser prestado ao devedor” (WAMBIER, Luiz Rodrigues. Da liquidação de sentença. 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.). 
Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1313). 

133  DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual civil: execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 
Ed. JusPodivm, 2017, p. 218-220. 

134  “É comum a iliquidez de dívidas de dinheiro. O art. 509, caput, alude a “quantia ilíquida” nesse sentido, 
omitindo qualquer referência à individualização do objeto da obrigação. Todavia, as prestações genéricas e 
as prestações de fazer também necessitam de liquidação. A previsão da liquidação por arbitramento e da 
liquidação por artigos, cujo objeto se mostra mais amplo, já dissipa a falsa impressão de que a iliquidez só 
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Os processos estruturais trazem consigo, invariavelmente, essa incompletude 

sentencial, exatamente pela impossibilidade de o julgador mensurar em um único ato a 

diversidade de atos a serem executados para perseguir o objetivo colimado no processo. Faz-

se uma remissão a um dos pressupostos elencados neste estudo para ilustrar a viabilidade da 

liquidação de sentenças estruturais: a causalidade complexa e a flexibilidade do pedido e da 

causa de pedir. 

A natureza dos litígios estruturais demanda a releitura do princípio da adstrição e 

da congruência, para permitir que a demanda seja delimitada genericamente na petição inicial – 

aos moldes do que Didier, Cunha, Braga e Oliveira apontaram na citação acima a respeito do 

art. 324, §1º, II, do CPC. Ora, se não é possível definir a extensão do dano e das 

consequências da conduta danosa, tampouco quais medidas são necessárias para se alterar 

essa determinada prática institucionalizada, não se pode exigir que a sentença condenatória 

seja líquida.  

Esse raciocínio se coaduna com o que Sérgio Arenhart chamou de provimentos 

em cascata, típicos dos processos estruturais. Primeiro se profere uma decisão geral, com as 

bases sobre as quais devem transcorrer o cumprimento de sentença. À medida que as medidas 

estruturantes vão se efetivando, novas decisões vão sendo proferidas, mais precisas que a 

“decisão-núcleo”, mais específicas e certas. 

Essa etapa de liquidação da sentença estrutural também pode não se encerrar em 

uma única fase ou ato. Os provimentos em cascata apenas são necessários porque as medidas 

estruturantes vão sendo objeto de constantes avaliações. Enquanto se verifica a ineficácia, 

frustração ou superação de determinada etapa da obrigação fixada na sentença e liquidada em 

conjunto pelos vários atores processuais, passa-se a uma nova etapa do cumprimento da 

decisão, com nova liquidação (se necessário) e fixação de novas medidas estruturantes, meios 

coercitivos, e consolidação de resultados obtidos.  

Portanto, a sentença estrutural demanda um tratamento diferenciado na fase de 

cumprimento. Submeter uma sentença estruturante, que tem como objeto uma gama de ações 

                                                                                                                                                                                                                   

afeta prestações pecuniárias, revelando superioridade, neste particular, do revogado art. 603 do CPC de 
1973. 

 [...] 
 E quanto às obrigações de fazer, a individualização constante da proposta apresentada pelo terceiro e as 

providências do art. 497, caput, estabelecem limites completos à prestação. E, de fato, não basta condenar o 
réu B a levantar um muro na divisa da propriedade com o autor A. Impõe-se estipular como, onde e quando 
fazê-lo. Embora do art. 497, caput, subentenda-se a necessidade de determinação desses aspectos na “tutela 
específica”, e na execução fundada em título extrajudicial o art. 798, II, a, autoriza o vitorioso a traçar 
diretrizes complementares ao título, em casos mais difíceis mostrar-se-á indispensável realizar a liquidação 
por arbitramento” (ASSIS, Araken de. Manual da execução. 18. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2016, p. 420). 
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longas, complexas e diversificadas, a uma solução padrão e estanque, ineficiente até para os 

processos comuns e individuais, é tornar certa a inutilidade de seu comando.  

Eis porque é necessário repensar o modelo executivo de processo, especialmente 

para casos complexos e de interesse público. O princípio da efetividade reclama do julgador 

uma atuação diferenciada e atenta para as peculiaridades do caso concreto135. 

Nesse sentido, é oportuna a citação das lições de Paulo Lucon sobre o tema: 

 

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 
e de natureza pecuniária.  
Soluções adjudicadas nem sempre (e para muitos, quase sempre) geram os 
resultados esperados. O descontentamento tem efeitos perversos e metaprocessuais, 
atingindo a própria sociedade e principalmente, o que espera do processo enquanto 
método adequado de resolução das controvérsias. Em execuções de políticas 
públicas ou de processos de interesse público, 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 inexequível e isso gera a imposição de multas 
que se acumulam e muitas vezes ultrapassam o valor do dano causado136. 

 

                                                                    
135  “A efetividade qualificada, numa perspectiva dinâmica, implica, em primeiro lugar, o direito da parte à 

possibilidade séria e real de obter do juiz uma decisão de mérito, adaptada à natureza das situações 
subjetivas tuteláveis, de modo a que seja plenamente satisfeita a “necessidade de tutela” manifestada na 
demanda. Para tanto, é altamente desejável que sejam elásticas e diferenciadas as formas de tutela, levando 
em conta as peculiaridades das crises sofridas pelo direito material e as exigências do caso concreto. 
Essencial, ainda, que outorguem o máximo de efetividade, desde que preservados outros direitos 
fundamentais, a exemplo do direito ao processo justo, que é a concretização deontológica do valor da 
segurança no Estado constitucional. Significa isso não só afastar na medida do possível a tipicidade das 
formas de tutela, como também elastecer o seu leque para abarcar todas as formas de direito material e as 
crises por ele sofridas (direito individual ou coletivo, condenação, constituição, declaração, mandamento e 
execução), bem como assegurar formas repressivas ou preventivas, com ou sem receio de lesão, de modo a 
preencher totalmente a exigência de adequação. Também é indispensável que a tutela possa se refletir 
efetivamente no mundo social. Não basta apenas declarar a existência do direito, mas realizá-lo faticamente 
quando necessário” (SALLES, Carlos Alberto de. Os direitos fundamentais a efetividade e a segurança 
em perspectiva dinâmica. Disponível em: 
<https://revista.jfpe.jus.br/index.php/RJSJPE/article/view/66/67>). 

136  LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Processo estrutural e de interesse público. In: ARAÚJO, Raul; 
MARCONI, Cid; ROCHA, Tiago Asfor (Orgs.). Temas atuais e polêmicos na Justiça Federal. Salvador: 
Editora JusPodvm, 2018, p. 374-375. 
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Há uma necessidade premente de participação potenciada dos atores processuais, 

já que somente através dela é que o julgador terá conhecimento dos fatos, dos argumentos e 

dos efeitos que a sentença estrutural pode trazer137. 

Marcos Youji Minami, citando as lições do professor Humberto Theodoro Jr., 

destaca justamente algumas metas para que a fase executiva do processo alcance seu objetivo. 

Dentre elas, destaca-se, para os fins do presente estudo, a primeira: que os instrumentos de 

tutela sejam adequados aos direitos a resguardar138. 

Desirê Bauermann139, ao estudar o tema das obrigações de fazer e não fazer, 

trouxe contribuições para uma releitura da fase executiva do processo civil de interesse 

público, enumerando alguns requisitos a serem observados pelo juízo para que os meios 

                                                                    
137  Edilson Vitorelli, ao tratar dos litígios estruturais, aponta justamente para o problema da condução do 

procedimento sem a participação potenciada dos atingidos pelo provimento: “Mais importante, do ponto de 
vista prático, o juiz não terá acesso a todos os fatos necessários para decidir, correndo o risco de produzir 
uma sentença desvinculada da realidade, e, por essa razão, percebida pelos destinatários como injusta. Pior, a 
decisão pode se tornar inexequível ou causar na comunidade impactada malefícios equivalentes àqueles que 
se pretendia remediar” (VITORELLI, Edilson. Atipicidade dos meios de execução no processo coletivo: em 
busca de resultados sociais significativos. In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. Medidas 
atípicas executivas. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 836). 

138  Citam-se ainda as demais metas elencadas pelo professor Humberto: 
 “[...] há a necessidade de que:  
 a) Os instrumentos de tutela sejam ‘adequados’ aos direitos a resguardar; 
 b) sejam ‘praticamente utilizáveis’ pelos titulares dos direitos de cuja preservação ou reintegração se cogita; 
 c) ao julgador sejam asseguradas condições de convencimento, tanto quanto possível, fiel à ‘realidade’; 
 d) ‘em toda a extensão da possibilidade prática, o resultado do processo há de ser tal que assegure à parte 

vitoriosa o gozo pleno da específica utilidade a que faz jus segundo o ordenamento’; 
 e) possa ser atingido semelhante resultado ‘com o mínimo dispêndio de tempo e energias’ (Barbosa Moreira, 

“Efetividade do Processo e Técnica Processual” in Temas de Direito Processual, 6ª série, São Paulo, 
Saraiva, 1997, pp. 17/18). (MINAMI, Marcos Youji. Uma justificativa às medidas executivas atípicas – da 
vedação ao non factibile. In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas executivas. 

Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 63). 
139  A autora, ao estudar as obrigações de fazer e não fazer à luz do direito norte-americano, discorreu sobre 

algumas premissas que orientam o agir do Poder Judiciário na fase executiva do procedimento, 
absolutamente aplicáveis aos processos judiciais brasileiros. Em síntese, os juízes norte-americanos devem 
se pautar pela adequação, juízo de ponderação e finalidade do ato a ser determinado: “Ademais, os juízes 
norte-americanos devem se guiar pelos princípios da equity para delinear a forma como se dará a execução 
das structural injunctions. A equity se caracteriza pela flexibilidade oferecida ao Judiciário para que formate 
as medidas a serem utilizadas para o atendimento do direito de acordo com o caso concreto, e também pela 
facilidade com que conciliam e ajustam necessidades públicas e provadas. Esse entendimento se justifica 
porque são necessários meios processuais executórios que possam ser alterados no decorrer da 
implementação da medida determinada, adequando-se à realidade que está em constante mudança [...]. 
Também dois princípios decorrentes da aplicação da equity servem de guia para o desenvolvimento das 
medidas na prática: balancing the equities e tailoring the remedy. O primeiro exige que o juiz analise as 
consequências de conceder a decisão requerida pelo autor, boas ou más, visto que, se os benefícios 
alcançados forem menores que o mal causado ao réu no cumprimento da decisão, deverá ser negada ou, ao 
menos, limitada. Exige-se que o juízo faça uma análise de custo-benefício, considerando, inclusive, a 
posição ética das partes e tudo o que concerne ao caso, ainda que indiretamente. Por sua vez, o princípio 
denominado tailoring the remedy requer que o juiz vise claramente ao atendimento do direito material 
reconhecido como devido ao desenhar a medida a ser utilizada” (BAUERMANN, Desirê. Structural 
injunctions no direito norte americano. In: ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix (Org.). 
Processos estruturais. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 287-288). 
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executórios atinjam seu objetivo, sem, conduto, ferir a sua legitimidade constitucional 

(questão crucial que será tratada em detalhes em tópico próprio): 

 

1) A medida executória deve levar em consideração os objetivos do legislador, 

devem ser relacionadas e direcionadas específica e exclusivamente para a cura 

da própria violação constitucional, e nada que exceda a isso; 

2) O custo da medida a ser adotada deve ser verificado, para evitar que os demais 

membros da sociedade sejam prejudicados sobremaneira. Essa medida 

autoriza, por exemplo, a modulação de efeitos da decisão; e 

3) As medidas estruturantes imprescindem de um diálogo com a população e com 

os outros ramos do governo140. 

 

A flexibilidade do julgador no tratamento do litígio, de modo a fixar 

paulatinamente os itens que devem ser implementados - na medida em que o plano de ações 

vai sendo cumprido ou remoldado às novas exigências da própria situação de fato -, exige 

também uma reflexão sobre as medidas coercitivas adequadas para coagir o executado, ou os 

terceiros interventores, a cumprir a sentença estrutural141.  

 

 

3.4 Os meios atípicos de execução como forma de dar efetividade às sentenças 

estruturais 

 

 

Se a lógica tradicional do processo não tem se mostrado suficiente para garantir a 

adequada tutela dos direitos de grupo, é preciso se valer, então, dos mecanismos processuais 

                                                                    
140  BAUERMANN, Desirê. Structural injunctions no direito norte americano. In: ARENHART, Sérgio Cruz; 

JOBIM, Marco Félix (Org.). Processos estruturais. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 288-290. 
141  “A complexidade de decisões nesses tipos de casos incita a uma atuação não ortodoxa do magistrado, fora 

dos padrões e limites impostos pelo princípio da demanda e com maior flexibilidade do que for decidido 
para adequar a decisão ao que exige a situação. E um dos instrumentos utilizados nesse sentido são as 
chamadas structural injunctions, concebidas pela doutrina norte-americana. Arenhart complementa que “são 
decisões que se orientam para uma perspectiva futura, tendo em conta a mais perfeita resolução da 
controvérsia como um todo, evitando que a decisão judicial se converta em problema maior do que o litígio 
que foi examinado” (FLORES, Fabio Pereira; PINHEIRO NETO, Pedro Bentes. Medidas Executivas 
Atípicas: um breve diálogo com as injunctions na legislação dos estados da Califórnia e Nova Iorque. In: 
TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas executivas. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2018, p. 168). 
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que permitem essa releitura do direito processual civil à luz dos litígios estruturais. E um 

desses meios é justamente a possibilidade de se valer das medidas atípicas executivas. 

Tal como já apontado, a atipicidade na fase de execução já era uma realidade no 

Código de Processo Civil de 1973, em que se tinha, no art. 461, a possibilidade de o juiz se 

valer de qualquer meio para dar efetividade ao comando judicial, aplicável especificamente 

para as obrigações de fazer e não fazer. Sobre as noções históricas do instituto, é importante 

colacionar as lições de Alexandre Freitas Câmara. O autor afirma que a primeira previsão no 

ordenamento jurídico da possibilidade de utilização de medidas executivas atípicas foi no 

Código de Defesa do Consumidor, ao dispor em seu art. 84 que “na ação que tenha por objeto 

o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da 

obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 

adimplemento”142. Esse mecanismo executivo foi posteriormente reproduzido no CPC de 

1973, no dito artigo 461, aplicável às obrigações de fazer e não fazer143-144.  

O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, ampliou o escopo de aplicação 

das medidas atípicas de execução, instituindo uma cláusula geral de atipicidade dos meios 

executivos para toda e qualquer obrigação, seja ela de fazer, não fazer, entregar coisa, e até de 

pagar quantia. O art. 139, IV145, embora não tenha criado o instituto dos meios atípicos de 

execução, certamente representou uma inovação no ordenamento, ao institucionalizar esse 

poder do juiz para toda e qualquer decisão judicial, independentemente da natureza jurídica da 

obrigação que veicula, em clara materialização do princípio da efetividade146. 

A atipicidade dos meios executivos foi consagrada em uma cláusula geral – art. 

139, IV, CPC -, mas também encontra previsão específica para a efetivação da tutela 

                                                                    
142  BRASIL, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>.  
143  CÂMARA, Alexandre Freitas. O princípio da patrimonialidade da execução e os meios executivos atípicos: 

lendo o art. 139, IV, do CPC. In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas 
executivas. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 233-234. 

144  Nesse mesmo sentido são as lições do professor Leonardo Nunes: NUNES, Leonardo Silva. Tutela 
inibitória coletiva. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2013. 

145  Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - 
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária 
(BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>). 

146  Extrai-se, portanto, a constitucionalidade das medidas atípicas de execução dos já mencionados princípios da 
tutela jurisdicional efetiva (art. 5, XXXV) e da eficiência (art. 37), ambos afirmados como normas 
fundamentais do processo civil (artigos 3º e 8º do CPC/2015) (CÂMARA, Alexandre Freitas. O princípio da 
patrimonialidade da execução e os meios executivos atípicos: lendo o art. 139, IV, do CPC. In: TALAMINI, 
Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas executivas. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p.234). 
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provisória – art. 297, CPC – e para as obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa – art. 

536, §1º, CPC. 

Araken de Assis apresenta importantes contribuições sobre a análise do art. 139, 

IV do CPC/2015, ao exemplificar os meios pelos quais o juiz poderia fazer cumprir a decisão 

judicial: 

 

Para essa finalidade, segundo o art. 139, IV, cumpre-lhe adotar medidas indutivas 
(v.g., a interdição do estabelecimento), coercitivas (v.g., a imposição de multa 
pecuniária), mandamentais (v.g., ordem de não molestar o ex-cônjuge) ou sub-
rogatórias (v.g., a remoção da pessoa de determinado lugar) destinadas a assegurar o 
cumprimento das decisões judiciais147.  

 

Em que pese haver uma discussão doutrinária148 a respeito da natureza jurídica das 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias, citadas pelo artigo 139, IV, 

CPC, inclusive no que se refere a uma possível imprecisão técnica do legislador ao utilizar 

dessas expressões, o fato é que o citado dispositivo tem permitido uma reflexão mais 

profunda sobre a possibilidade e a viabilidade de se valer dessa cláusula geral de atipicidade 

executiva para adequar o procedimento de execução ao caso concreto. 

                                                                    
147  ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
148  Alexandre Freitas Câmara, por exemplo, entende que apenas meios de sub-rogação e coerção seriam 

autônomos, e os meios indutivos e mandamentais seriam, na verdade, espécies daqueles: “Meios executivos 
de sub-rogação são aqueles pelos quais o Estado-juiz pratica atividade que substitui a do devedor, tornando-a 
dispensável, e produz o resultado prático que se teria se o próprio devedor tivesse cumprido seu dever 
jurídico. É o que se tem, por exemplo, no caso de o devedor de uma obrigação de entregar coisa móvel não a 
cumprir e o Estado-juiz promover a busca e apreensão do bem entregando-o ao credor. [...] A execução por 
sub-rogação – também chamada de execução direta – é a que tradicionalmente se emprega no caso das 
obrigações pecuniárias, através da técnica da expropriação [...]. Já a execução por coerção – também 
chamada de execução indireta – consiste no emprego de mecanismos destinados a compelir o próprio 
devedor a praticar os atos necessários à satisfação do direito do exequente. É o que se tem, por exemplo, no 
caso de prisão civil do devedor inescusável de alimentos ou na fixação de multa pelo atraso no cumprimento 
de obrigação (astreinte)” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O princípio da patrimonialidade da execução e os 
meios executivos atípicos: lendo o art. 139, IV, do CPC. In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos 
Youji. Medidas atípicas executivas. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 232-233). Guilherme Sarri 
Carreira, por sua vez, entende que as medidas indutivas também teriam características próprias, aptas, 
portanto, a constar no dispositivo como espécie autônoma de meios atípicos executivos: “As medidas 
indutivas, por sua vez, seriam aquelas que trazem um incentivo ao cumprimento do conteúdo da decisão 
judicial, como por exemplo o desconto no pagamento de custas ou redução dos honorários sucumbenciais” 
(CARREIRA, Guilherme Sarri; ABREU, Vinícius Caldas da Gama. Dos poderes do juiz na execução por 
quantia certa: da utilização das medidas inominadas. In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. 
Medidas atípicas executivas. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 243). Já as medidas mandamentais, 
segundo entendimento de Guilherme Carreira e Vinícius Abreu, seriam, na verdade, um efeito típico 
decorrente das ordens judiciais (CARREIRA, Guilherme Sarri; ABREU, Vinícius Caldas da Gama. Dos 
poderes do juiz na execução por quantia certa: da utilização das medidas inominadas. In: TALAMINI, 
Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas executivas. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 243). 
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Na linha do que defende Cássio Scarpinella Bueno, entende-se que o art. 139, IV 

do CPC/2015, é uma regra que permite ao magistrado, diante do conflito e do caso concreto, 

avaliar quais as medidas coercitivas se amoldam melhor à situação. Segundo o autor: 

 

[o CPC de 2015 passou a] admitir, de maneira expressa, verdadeira regra de 
flexibilização das técnicas executivas, permitindo ao magistrado, consoante as 
peculiaridades de cada caso concreto, modificar o modelo preestabelecido pelo 
Código, determinando a adoção, sempre de forma fundamentada,, dos mecanismos 
que mostrem mais adequados para a satisfação do direito, levando em conta as 
peculiaridades do caso concreto. Um verdadeiro “dever-poder geral executivo” ou 
de efetivação, portanto.149-150 

 

Está-se diante, então, de um mecanismo chave para os processos estruturais, para 

o tratamento dos litígios estruturais e para a efetivação de sentenças estruturais, na medida em 

que permite ao julgador ir além da tipificação geral e abstrata do Código, repensando os 

meios de dar efetividade aos direitos de grupos.  

Em lides que versam, por exemplo, sobre danos ambientais de grande extensão, 

que trazem essa feição estrutural em sua própria natureza, essa atipicidade, se utilizada com as 

devidas cautelas e limites constitucionais – o que será melhor abordado no tópico seguinte –, 

podem se revelar como importantes meios de garantia da proteção dos direitos materiais 

                                                                    
149  BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de direito procesual civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 183. 
150  Há autores que defendem o caráter subsidiário dessas medidas atípicas. É o caso de Hermes Zaneti Júnior, 

para quem, “ao fazer a ligação entre condenação, execução forçada e ressarcimento, o legislador 
infraconstitucional sopesou a adequação entre o meio e o fim, a necessidade do meio e a proporcionalidade 
em sentido estrito entre a realização do fim e a intensidade da restrição aos direitos fundamentais das partes. 
Dessa maneira, a decisão de aplicar meios atípicos impõe ao juiz o ônus argumentativo de comprovar a 
inadequação dos meios típicos disponíveis no caso concreto (ZANETI JR., Hermes. Comentários ao código 
de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. XIV, p. 115). O Tribunal de Justiça de São 
Paulo já enfrentou esse tema, concluindo pela necessidade de aplicação das medias atípicas de forma 
subsidiária: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. ADOÇÃO 
DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS FUNDADAS NO ART. 139, IV, DO CPC/2015. NÃO 
CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO 
DAQUELAS EM RELAÇÃO A ESTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As medidas 
executivas fundadas no art. 139, IV, do CPC/2015, em razão de sua atipicidade, devem ser adotadas 
excepcionalmente, de forma subsidiária àquelas típicas já previstas no ordenamento jurídico. É dizer, só 
devem ser utilizadas após esgotados todos os meios tradicionais de execução, de forma subsidiária” (TJSP; 
Agravo de Instrumento 2017511-84.2017.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª 
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2017; Data de 
Registro: 11/04/2017). 

 O mesmo entendimento tem sido adotado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “EMENTA: AGRAVO 
DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS - BLOQUEIO DE CARTÃO 
DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - 
IMPOSSIBILIDADE. 1- A adoção de medidas cautelares atípicas pelo magistrado, prevista no inciso IV do 
art. 139 do CPC/2015, não permite que sejam adotadas medidas que violem o direito de ir e vir do executado 
ou prejudiquem a sua subsistência; 2- A execução deve observar o modo menos oneroso para o executado, 
razão pela qual as medidas atípicas de coerção do devedor devem ser utilizadas subsidiariamente às medidas 
já previstas em lei” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0408.13.000593-2/001, Relator(a): Des.(a) 
Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 13/11/2018). 
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envolvidos na solução jurídica (ex.: a proteção do meio ambiente, a reparação do dano 

causado dentro de um lapso temporal razoável, a garantia de continuidade da empresa e, 

consequentemente, dos empregos de seus trabalhadores etc.)151. 

É irrazoável pensar que toda a coerção judicial se dará mediante o pagamento de 

um valor pecuniário – seja a título de condenação, seja a título de multas/astreintes. Lenio 

Luiz Streck e Dierle Nunes abordam o tema, fazendo já uma ligação com os litígios 

estruturais. Para os autores, ante a insuficiência do comando unilateral nada efetivo do juiz, 

abre-se um leque de possibilidades relacionadas à fixação de medidas executivas atípicas para 

viabilizar a reforma estrutural de maneira efetiva152. 

Se é certo que as medidas executivas atípicas podem se mostrar grandes aliadas na 

realização de sentenças estruturais, é fato que devem ser aplicadas partindo-se do modelo 

constitucional de processo153, em que as garantias do devido processo legal, do contraditório e 

da segurança jurídica devem permanecer como princípios constitucionais norteadores desse 

instituto. É sobre isso que vai tratar o tópico seguinte. 

 

                                                                    
151  Didier, Cunha, Braga e Oliveira, citam a intervenção judicial como medida que pode ser muito eficiente para 

a tutela dos direitos difusos e coletivos: “Pode-se utilizar como paradigma normativo para a aplicação desta 
medida a Lei n. 12.529/2011, que regula como medida típica para a execução das decisões do CADE (arts. 
102-111 da Lei n. 12.529/2011). 

 O projeto de lei que deu origem ao CPC-2015 contemplava a intervenção judicial na empresa como uma das 
medidas coercitivas típicas. Na votação final, contudo, essa medida foi excluída. Isso não significa, no 
entanto, que ela não possa ser utilizada como medida atípica. O regramento previsto nos arts. 102-111 da Lei 
n. 12.529/2011 pode servir como modelo para todo o processo civil brasileiro, individual ou coletivo. 

 Trata-se de medida executiva muito útil, por exemplo, para a efetivação de decisões estruturais, assim 
entendidas aquelas decisões que buscam implantar uma reforma estrutural em um ente. Organização ou 
instituição, com o objetivo de concretizar um direito fundamental, realizar uma determinada política pública 
ou resolver litígios complexos” (DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual civil: execução. 7. 
ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 637-638). 

152  “A ampliação do âmbito de responsabilidade decisória para além da declaração deve ser levada em 
consideração para qualquer tipo de litigiosidade, o que nos parece ser o cerne do novo artigo 139, IV, do 
CPC 2015. Assim, esta dimensão da atividade decisória, especialmente dentro da imbricação cognitivo-
executória aqui pontuada, ganha ainda mais importância quando se percebe a insuficiência da abordagem 
recorrente da atividade executiva, de busca de uma imposição unilateral pelo juiz de um comando 
recorrentemente nada efetivo (por exemplo, construam-se casas ou se oferte um tratamento médico sob pena 
de multa!!??), ou a abordagem inaugural das litigâncias de interesses público e dos pronunciamentos para 
promoção de reformas estruturais” (STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle. Como interpretar o art.139, IV, 
CPC-carta branca para o arbítrio. Conjur. 25 ago. 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-
ago-25/senso-incomum-interpretar-art-139-iv-cpc-carta-branca-arbitrio> p. 04). 

153  NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático. Curitiba: Juruá, 2008. 
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4 A LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS MEIOS ATÍPICOS DE 

EXECUÇÃO: UM ESTUDO SOBRE A SUA LEGITIMIDADE 

 

 

Se o uso dos meios típicos de execução é controlado pelo princípio da legalidade, 

a cláusula geral de atipicidade reclama novas formas de controle, para que não seja utilizada 

como veículo legitimador de arbitrariedades. Esse poder geral de efetivação deve ser 

controlado pela máxima da proporcionalidade154. E é sobre esse tema que este capítulo se 

dedica.  

 

 

4.1 Os poderes do juiz e a necessidade de se aplicarem limites constitucionais aos meios 

atípicos de execução 

 

 

Se as medidas típicas se submetem ao princípio da legalidade, estando, portanto, 

inseridas em um contexto de previsibilidade, publicidade e isonomia155, o mesmo não se pode 

dizer das medidas atípicas executivas no que tange à sua previsibilidade normativa, 

exatamente por não terem sido discriminadas na legislação processual. 

A cláusula geral de atipicidade, trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, está 

inserida no capítulo que disciplina os poderes, os deveres e a responsabilidade do juiz. Isso 

significa que está no campo de discricionariedade do Juízo fixar ou não essas medidas não 

tipificadas, e sob quais parâmetros aplicá-las. Trata-se de um instituto de coerção (direta ou 

indireta), e representa, portanto, mais um mecanismo que o Estado possui para garantir o 

cumprimento das decisões judiciais proferidas. 

                                                                    
154  Para os autores, “essa norma [a máxima da proporcionalidade] tanto vai servir de controle para a escolha, 

pelo magistrado, da providência material destinada a tutelar o bem da vida (isto é, o próprio fazer ou não 
fazer), como para a escolha do meio executivo que objetiva implantá-la” (DIDIER JR., F Fredie; 
NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. A promessa de recompensa judicial e o novo CPC. In: DIDIER JR. 
Fredie. Ensaios sobre os negócios jurídicos processuais. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 105). 

155  Sobre o tema, Marcelo Caetano leciona: “As medidas típicas existem, dentre outras, para a garantia da 
publicidade, isonomia e eficiência processual, a fim de possibilitar amplo e prévio conhecimento do que e 
como algo pode ocorrer no processo, afastando-se, com isto, malfazeja surpresa com o procedimento 
executório utilizado” (CAETANO, Marcelo Miranda. A atipicidade dos meios executivos – coadjuvante 
com ares de estrela principal, o art. 139, IV, CPC e o resguardo ao escopo social do processo. In: 
TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas executivas. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2018, p. 228). 
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Apesar de se tratar de um juízo discricionário, jamais poderia legitimar uma 

atuação arbitrária. A discricionariedade, apesar de ser um conceito próprio da seara 

administrativa, tem aplicação também às decisões judiciais, e significa uma escolha 

finalística, isto é, destinada a um fim específico156. Não se confunde com arbitrariedade, 

quando o julgador aplica determinada medida sem se atentar para os fins da norma, 

extrapolando os limites da proporcionalidade e razoabilidade. A medida passa a ser 

verdadeiramente ilegal. 

E é por isso que, apesar de se tratarem de mecanismos processuais à disposição do 

julgador, submetidos ao poder Estatal, devem ser limitados do ponto de vista constitucional, 

para que, ao lado do princípio da eficiência, que orienta a aplicação dessas medidas, esteja 

também a legitimidade constitucional157. 

Lenio Streck e Direle Nunes, ao apreciarem o instituto, discorrem sobre a 

necessidade de que tais medidas não ultrapassem a razoabilidade, a proporcionalidade e, 

sobretudo, o devido processo legal, sob pena de se tornarem ilegítimas e questionáveis a 

ponto de serem, de igual monta, ineficazes para o que se propõem158: 

Esse tema não é novo na jurisprudência. Basta notar o teor das súmulas 70, 323 e 

547 do Supremo Tribunal Federal para concluir que a aplicação de medidas as quais causem 

prejuízos reversos muito maiores do que o que se pretende reparar sempre foi uma 

preocupação do Poder Judiciário, sendo vedada em algumas situações: 

                                                                    
156  “Como visto, a discricionariedade não é uma escolha livre. Ela é uma escolha finalística por estar vinculada 

ao atendimento do interesse público que, no Estado Democrático de Direito, tem de ser compreendido como 
a realização e a tutela dos direitos fundamentais. A discricionariedade teria, então, esta funcionalidade.” 
(MORAES, Daniel Cardoso de; PINTO, Helena Elias. Entre discricionariedade legítima e a 
arbitrariedade camuflada: os impactos dos novos paradigmas de juridicidade democrática no exercício da 
função administrativa. Disponível em: <www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=33edf41c0becd0d5>). 

 Sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de Mello entende que “[...] não pode haver discricionariedade onde 
não impere o princípio da legalidade. A própria noção de discricionariedade se opõe à arbitrariedade - 
habitualmente se diz - porque esta constitui uma conduta extra legem, e a discricionariedade é exercitada no 
interior dos mandamentos legais. A discricionariedade, portanto, é produto de um Estado onde existe a 
submissão à legalidade” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade Administrativa. Revista 
Trimestral de Direito Público, p. 105. Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/wp-
content/uploads/2016/01/Discricionariedade-administrativa.pdf>). 

157  Araken de Assis considera as medidas atípicas executivas inconstitucionais: “o art. 139, IV, não constitui 
regra revolucionária, mas ensejou, graças à falta de determinação das medidas indutivas, coercitivas, 
mandamentais e sub-rogatórias, a adoção de penas civis, sem previsão legal específica, e, por isso, 
flagrantemente inconstitucionais à luz do art. 5º, LIV, da CF/1988” (ASSIS, Araken de. Processo civil 
brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 131). 

158  Ao que nos parece, a melhor interpretação do preceito normativo não é a de buscar um juízo criativo 
ilimitado e despreocupado com as restrições normativo-constitucionais com fins utilitaristas, mas, sim, 
aquela que perceba a conexão com a teoria das injunções já amplamente desenvolvida no direito estrangeiro 
especialmente para os processos de implementação de direitos fundamentais mediante a chamada litigância 
de interesse público, mas que poderá ser usada para outros fins. (STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle. 
Como interpretar o art.139, IV, CPC-carta branca para o arbítrio. Conjur. 25 ago. 2016. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2016-ago-25/senso-incomum-interpretar-art-139-iv-cpc-carta-branca-arbitrio>). 
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Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo 
para cobrança de tributo. 
Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para 
pagamento de tributos 
Súmula 547: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira 
estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades 
profissionais159. 

 

Marinoni, ao tratar das medidas atípicas previstas no CPC/1973 para o 

cumprimento de sentenças que condenavam à obrigação de fazer ou não fazer (art. 461), já 

dizia sobre a importância de que tais meios observassem os princípios da necessidade e da 

menor restrição possível, a fim de que atingissem seu fim sem causar lesões indevidas ao 

demandado160.  

Sobre o princípio da menor restrição possível, é preciso dizer que no caso das 

medidas atípicas ele deve ser interpretado em consonância com o princípio da eficiência, o 

qual rege toda a fase executiva. É certo que o executado está protegido por essa premissa. 

Todavia, a medida atípica deve ser escolhida e aplicada de modo que seja eficiente para o que 

se propõe, e não apenas mais um meio coercitivo sem persuasão alguma sobre o executado.  

Desirê Bauermann, ao trabalhar os meios de sub-rogação disponíveis para coagir 

o devedor ao cumprimento de determinada obrigação de fazer, leciona sobre o necessário 

juízo de ponderação entre meios e fins. A autora cita um exemplo claro do tema, facilitando a 

compreensão do assunto: 

 

Para ilustrar a escolha adequada do meio de sub-rogação a fim de garantir o 
cumprimento da tutela específica, tomamos como exemplo o desrespeito ao dever de 
manter o meio ambiente saudável. Tal situação autorizaria o juiz a determinar a 
cessação das atividades de uma fábrica que está poluindo. Todavia, se é possível 
adotarmos um meio de sub-rogação que não represente medida tão drástica, como a 
instalação de filtros que acabem com a poluição produzida pela fábrica, esta solução 
deve ser preferida, visto ser muito menos gravosa para a empresa do que a 
paralisação das suas atividades por completo, atendendo-se aos princípios da 
razoabilidade e da menor onerosidade161. 

 

                                                                    
159  BRASIL. Súmulas do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula>. 
160  MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. 4. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2006. 
 No mesmo sentido: NUNES, Leonardo Silva. Tutela inibitória coletiva. Belo Horizonte: Editora 

D’Plácido, 2013. 
161  BAUERMANN, Desirê. Cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer: estudo comparado: Brasil e 

Estados Unidos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2012, p. 187. 
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Uma das premissas para a correta aplicação dessas medidas atípicas executivas é a 

de que não podem extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade162, estando 

umbilicalmente ligadas à finalidade a que se propõem. Tais princípios se relacionam também 

com a proibição do excesso163. Tem-se, então, como sublimites, derivados do princípio da 

proporcionalidade, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito, 

conforme apontam Didier Jr. e Pedro Nogueira: 

 

A proporcionalidade aqui se revela através de três submáximas: (i) adequação, 
segundo a qual o meio executivo escolhido pelo juiz deve ser adequado a que se 
atinja a efetivação buscada; (ii) a necessidade (ou da exigibilidade) segundo o qual o 
meio executivo deve causar a menor restrição possível ao devedor; (iii) a 
proporcionalidade em sentido estrito, segundo o qual o magistrado, antes de eleger o 
meio executivo, deve sopesar as vantagens e desvantagens da sua aplicação, 
buscando a solução que melhor atenda aos valores em conflito164-165. 

 

O Superior Tribunal de Justiça proferiu recente entendimento a respeito dos 

limites constitucionais ao artigo 139, IV, e da possibilidade de aplicação de meios atípicos 

executivos. A ementa é elucidativa e merece colação: 

                                                                    
162  A diferenciação desses postulados é importante para que a sua aplicação ocorra de forma ampla e adequada: 

“O postulado da proporcionalidade exige que o Poder Legislativo e o Poder Executivo escolham para a 
realização de seus fins, meios adequados, necessários e proporcionais. Um meio é adequado se promove o 
fim. Um meio é necessário se, dentre todos aqueles meios igualmente adequados para promover o fim, for o 
menos restritivo relativamente aos direitos fundamentais. E um meio é proporcional, em sentido estrito, se as 
vantagens que promove superam as desvantagens que provoca. A aplicação da proporcionalidade exige a 
relação de causalidade entre meio e fim, de tal sorte que, adotando-se o meio, promove-se o fim. 

 [...] 
 A razoabilidade como dever de harmonização do geral com o individual (dever de equidade) atua como 

instrumento para determinar que as circunstâncias de fato devem ser consideradas com a presunção de 
estarem dentro da normalidade, ou para expressar que a aplicabilidade da regra geral depende do 
enquadramento do caso concreto [...]. 

 A razoabilidade como dever de harmonização do Direito com suas condições externas (dever de 
congruência) exige a relação das normas com suas condições de aplicação, quer demandando um suporte 
empírico existente para a adoção de uma medida, quer exigindo uma relação congruente entre o critério de 
diferenciação escolhido e a medida adotada. 

 [...] 
 A razoabilidade como dever de vinculação entre duas grandezas (dever de equivalência), semelhante à 

exigência de congruência, impõe uma relação de equivalência entre a medida adotada e o critério que a 
dimensiona. Nessa hipótese exige-se uma relação entre critério e medida, e não entre meio e fim [...]” 
(ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 9. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2009, p. 202-203). 

163  Segundo Humberto Ávila: “A promoção das finalidades constitucionalmente postas possui, porém, um 
limite. Esse limite é fornecido pelo postulado da proibição de excesso. Muitas vezes denominado pelo 
Supremo Tribunal Federal como uma das facetas do princípio da proporcionalidade, o postulado da 
proibição de excesso proíbe a restrição excessiva de qualquer direito fundamental” (ÁVILA, Humberto. 
Teoria dos princípios. 9. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2009, p. 188). 

164  DIDIER JR., Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. A promessa de recompensa judicial e o novo 
CPC. In: DIDIER JR. Fredie. Ensaios sobre os negócios jurídicos processuais. Salvador: JusPodivm, 
2018, p. 105. No mesmo sentido: copiar a referência da nota seguinte. 

165  Nesse mesmo sentido: DIDIER JR, Fredie et al. Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais 
executivas dos arts. 139, IVM 297 e 536, §1º, CPC. In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. 
Medidas atípicas executivas. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 324. 
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RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. 
INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO 
CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E 
PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. 
COAÇÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO 
CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus é instrumento de previsão constitucional 
vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, de utilização excepcional, 
orientado para o enfrentamento das hipóteses em que se vislumbra manifesta 
ilegalidade ou abuso nas decisões judiciais. 
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida 
que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar 
constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada 
para essa análise. 
3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o 
ordenamento jurídico com a previsão, em seu art.139, IV, de medidas executivas 
atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar 
quantia certa. 
4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da 
efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos 
ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não 
discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. 
5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da 
dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger 
medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, 
ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será 
contrária à ordem jurídica. 
6. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a 
decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a 
excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos 
típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual. 
7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente 
direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, 
sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à medida em que 
não se justificar em defesa de outro direito fundamental. 
8. A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de 
quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para 
outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, 
compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir. 
9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte 
proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de 
serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e 
não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de 
satisfação, a medida não se comprova necessária. 
10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do 
passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em 
afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira 
genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o 
contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a 
proporcionalidade da providência. 
11. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da 
Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do 
titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu 
conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar 
embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda 
de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a 
fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no 
entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do 
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habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de 
locomoção, mas inadequação de outra natureza. 
12. Recurso ordinário parcialmente conhecido.166 

 

Como é possível perceber, o STJ tem se preocupado com o estabelecimento de 

restrições à utilização de meios atípicos de execução, especialmente quando incutem 

restrições a direitos fundamentais, a partir de princípios constitucionais, notadamente do 

contraditório e da fundamentação das decisões. 

Atrelados aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade têm-se, ainda, os 

limites decorrentes das próprias garantias constitucionais do executado: a necessária 

observância dos princípios e garantias constitucionais e processuais, as quais, inclusive, o 

executado possui (denominados por FISS de valores constitucionais167), como a do trabalho e 

a da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CR/88168). A execução de sentenças estruturais e a 

imposição de medidas executivas atípicas devem conciliar os valores constitucionais 

consagrados em igual patamar. Se a medida escolhida pelo Juízo escapa a esses limites, a sua 

legitimidade estará severamente comprometida. 

Os poderes do juiz também estão limitados pelo já mencionado princípio da 

patrimonialidade da execução169. Esse princípio está, inclusive, expresso no artigo 780 do 

CPC/2015, de modo que a execução deve ser sempre real, e nunca pessoal. Isso não quer 

dizer, todavia, que as medidas coercitivas indiretas sejam vedadas pelo ordenamento. Ao 

contrário, elas representam forma de coerção para que o patrimônio do devedor responda pela 

dívida ou obrigação contraída170. 

                                                                    
166 RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 

09/08/2018 
167  FISS, Owen M.. The forms of justice. 1979. Faculty Scholarship Series. Paper 1220. Disponível em: 

<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1220>. 
168  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
169  Para Alexandre Freitas Câmara, é necessário que a atipicidade dos meios executivos esteja limitada pelo 

princípio da patrimonialidade da execução: CÂMARA, Alexandre Freitas. O princípio da patrimonialidade 
da execução e os meios executivos atípicos: lendo o art. 139, IV, do CPC. In: TALAMINI, Eduardo; 
MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas executivas. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 236.  

170  Nesse sentido, é importante registrar que a adoção de medidas executivas coercitivas que recaiam sobre a 
pessoa do executado não significa que seu corpo passa a responder por suas dívidas, o que, obviamente, seria 
um atentado civilizatório. São apenas medidas executivas que pressionam psicologicamente o devedor para 
que esse se convença de que o melhor a fazer é cumprir voluntariamente a obrigação (NEVES, Daniel 
Amorim Assumpção. Medidas executivas coercitivas atípicas na execução de obrigação de pagar quantia 
certa – art. 139, IV, do novo CPC. In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas 
executivas. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 633). 
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Outrossim, discute-se a respeito da possibilidade de o juiz se valer da cláusula 

geral de atipicidade de forma prioritária para coagir o devedor a cumprir com suas obrigações. 

Trata-se das teorias sobre a subsidiariedade ou não desse instituto.  

Há autores que defendem a natureza subsidiária das medidas atípicas, de modo 

que é sempre necessário que os meios típicos se mostrem ineficazes e insuficientes171. Isso, 

porque a fase executiva do processo é submetida, sobretudo, aos princípios da legalidade, da 

isonomia e da não surpresa. Logo, valer-se de mecanismos que não estão previstos 

expressamente na norma deve ser a exceção e não a regra172. 

Por isso se diz que, se o juiz pretende impor determinada medida executiva 

atípica, ele atrai para si um ônus argumentativo qualificado, de modo que é preciso justificar 

fundamentadamente a razão pela qual está afastando as medidas típicas para se valer de um 

meio excepcional. Sem a motivação adequada da decisão – inclusive por incidência do art. 

489 do CPC/2015 – a imposição do ônus se afigurará igualmente ilegítima173. 

Voltando aos princípios dos processos estruturais, foi falado sobre a participação 

potenciada que deve orientar todo o procedimento. E não deve ser diferente em sua fase 

executiva. É preciso que o juiz oportunize aos vários atores processuais falarem durante o 

processo, exporem seus argumentos tendentes a determinado meio executivo ou a outro, e 

dizerem em que medida são adequadas, necessárias, eficientes, proporcionais – ou o contrário, 

                                                                    
171  É o caso de Hermes Zaneti, em passagem já citada nesta pesquisa: ZANETI JR., Hermes. Comentários ao 

código de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. XIV, p. 115. 
172  Nesse mesmo sentido, destacam-se as lições de Thiago Rodovalho, para quem as medidas atípicas devem ser 

sempre a ultima ratio: “Nesse sentido, a primeira premissa é justamente a de que a atipicidade dos meios 

executivos não se consubstancia na «prima ratio», é dizer, a regra ou a primeira medida a ser invocada. 
Muito ao revés, a «regra» do nosso sistema continua a ser o da tipicidade dos meios executivos, só que agora 
«temperado» pelo sistema atípico. Ou seja, e aqui reside a primeira premissa, os meios atípicos não são a 
prima ratio, e, sim, a ultima ratio, é dizer, esgotados e frustrados os meios executivos típicos e ordinários, 
pode-se, em tese, valer-se do sistema atípico. Deste modo, tratando-se de execução por quantia certa, as 
medidas naturais e típicas continuam a ser o desapossamento do devedor, é dizer, principia com a penhora e 

demais meios executivos naturais, conforme o caso (desconsideração da personalidade jurídica, v.g.), e não 
com a imposição de medidas indutivas e coercitivas. Frustradas essas medidas naturais, poder-se-ia, em tese, 
passar à aplicação das medidas atípicas” (RODOVALHO, Thiago. O necessário diálogo entre a doutrina e 
a jurisptrudência na concretização da atipicidade dos meios executivos. Disponível em: 
<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-necessario-dialogo-entre-doutrina-e-jurisprudencia-na-
concretizacao-da-atipicidade-dos-meios-executivos-21092016>. 

173  Sintetizando esses limites já mencionados neste capítulo, cita-se importante passagem das lições de 
Gajardoni sobre o tema: “Por isso – a prevalecer a interpretação potencializada do art. 139, IV, do CPC/2015 
– o emprego de tais medidas coercitivas/indutivas, especialmente nas obrigações de pagar, encontrará limite 
certo na excepcionalidade da medida (esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito), na 
proporcionalidade (inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor do art. 805 do CPC/2015), na 
necessidade de fundamentação substancial e, especialmente, nos direitos e garantias assegurados na 
Constituição Federal (v.g., não parece possível que se determine o pagamento sob pena de prisão ou de 
vedação ao exercício da profissão, do direito de ir e vir, etc.)” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca. A 
revolução silenciosa da execução por quantia. Jota. 24.Ago.2015. Disponível em: 
<https://jota.info/artigos/a-revolucao-silenciosa-da-execucao-por-quantia-24082015>, p. 04). 
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por que determinado meio coercitivo atípico seria desastroso, desproporcional, inadequado, 

com potencial lesivo maior do que a vantagem relacionada ao bem jurídico que se pretende 

proteger com a fixação da medida. 

Inclusive, incide sobre a escolha do meio executivo atípico a norma fundamental 

do processo, inscrita nos artigos 9º e 10º do CPC/2015174, de prévia oitiva das partes antes de 

qualquer decisão. Significa que, antes de o juiz decidir pela aplicação de determinada medida 

dessa natureza, ele precisa oportunizar a oitiva das partes.  

E, nesse ponto, é preciso fazer uma ressalva: caso o juiz entenda haver 

fundamento relevante para o deferimento de determinada medida atípica em sede de tutela de 

urgência, é perfeitamente possível o diferimento do contraditório após a decisão judicial, nos 

termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC/2015. O mesmo raciocínio poderia ser aplicado 

para as tutelas provisórias de evidência fundadas, por exemplo, no art. 311, I, do CPC/2015. 

Em qualquer caso, trata-se de uma forma de viabilizar a imposição de um meio coercitivo 

dando-lhe efetividade e prevenindo a burla da execução pelo executado.  

Entende-se, portanto, que a cláusula geral de atipicidade se submete à regra do 

contraditório prévio, assim como a maioria dos comandos judiciais. A postergação para após a 

decisão apenas é possível quando se trata de medida de urgência ou evidência, a qual deve ser 

igualmente justificada e motivada. 

O ônus argumentativo a que o juiz se submete é qualificado exatamente pela 

necessidade de se enfrentarem os argumentos expostos pelos atores processuais (aos quais foi 

oportunizada a participação plena, e o contraditório prévio), para acatá-los ou rejeitá-los na 

decisão que irá impor determinado meio executivo atípico. Volta-se, portanto, ao princípio do 

contraditório como direito de influência, exposto no capítulo inicial deste trabalho. 

E não poderia ser diferente quando se defende a natureza subsidiária e 

excepcional da cláusula geral de atipicidade. A motivação das decisões com esse conteúdo 

deve ser tal que permita aos atores processuais identificarem seus argumentos levados ao 

processo para influenciar a decisão do juízo. O controle dos poderes do juízo é essencialmente 

                                                                    
174 Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: 
I - à tutela provisória de urgência; 
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; 
III - à decisão prevista no art. 701. 
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual 
não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva 
decidir de ofício (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>). 
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realizado por meio da garantia do contraditório, da motivação das decisões e do princípio da 

não surpresa175. 

Essa é a essência do princípio do contraditório176. Se os meios atípicos de 

execução são previamente debatidos, podendo ser previstos no plano estrutural de atos a 

serem executados pelos afetados pela decisão judicial, a legitimidade de tais medidas se 

afigurará incontestável: 

 

Enquanto a efetivação das decisões proferidas em processos não-estruturais se dá, 
normalmente, de forma impositiva, é comum que a efetivação da decisão estrutural 
se dê de forma dialética, a partir de um debate amplo cuja única premissa consiste 
em tornar a lide como fruto de uma estrutura social a ser reformada177.  

 

A ideia do contraditório pleno nos processos estruturais advém da necessidade de 

salvaguarda dos diversos interesses em pauta, os quais serão afetados pelo provimento178. Os 

processos de tutela de grupo, quando submetidos à lógica processual clássica, acabam 

sucumbindo parte dos diversos interesses em jogo a um interesse eleito como mais legítimo 

ou mais relevante para aquela determinada estrutura social. Não é por outra razão, por 

exemplo, que há inúmeros conflitos ambientais que se resumem em determinados comandos 

                                                                    
175  “Além da oitiva prévia dos participantes da relação jurídica processual, a decisão judicial deve ser 

devidamente fundamentada, sem o qual não haveria nenhum tipo de controle, tornando a figura do art. 139, 
IV, uma carta branca para decisões arbitrárias” (CARREIRA, Guilherme Sarri; ABREU, Vinícius Caldas da 
Gama. Dos poderes do juiz na execução por quantia certa: da utilização das medidas inominadas. In: 
TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas executivas. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2018, p. 255). 

176  Sobre essa estrutura dialética, é interessante a posição adotada por Marcelo Franco: “Em suma, o 
contraditório é a “estrutura dialética do procedimento” do qual se destacam os seguintes elementos: a) a 
participação dos destinatários dos efeitos do ato final, em simétrica paridade de posições, na fase 
procedimental preparatória do provimento; b) mútua implicação das atividades dos destinatários – partes – 
destinadas a obter um provimento conforme seus interesses; c) efetiva capacidade de as atividades realizadas 
pelas partes influenciarem o autor do provimento final – juiz ou árbitro; d) possibilidade de exercício, por 
cada interessado ou destinatário dos efeitos do ato final – denominados de contraditores -, de um conjunto de 
escolhas, de reações e controles; e) existência de controle não só das atividades de cada um dos 
contraditores, mas também na possibilidade de fiscalização dos resultados da função exercida pelo autor do 
provimento” (FRANCO, Marcelo Veiga. Processo justo: entre efetividade e legitimidade da jurisdição. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2016, p. 51). 
177  DIDIER JR Fredie et al. Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IVM 

297 e 536, §1º, CPC. In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas executivas. 

Salvador: JusPodivm, 2018, p. 341. 
178  Nesse mesmo sentido, aponta Edilson Vitorelli: “[...] Realizam-se audiências e eventos públicos para 

permitir a participação direta e informal de uma ampla gama de interessados. Isso ajuda a contornar o 
problema do grande número de pessoas que serão impactadas pela decisão e a diversidade de situações 
fáticas nas quais elas se encontram, o que torna desejável que o juiz ouça pelo menos alguns grupos 
afetados, até mesmo (ou especialmente) aqueles que estão descontentes com a medida que será aplicada. 
[...]” (VITORELLI, Edilson. Atipicidade dos meios de execução no processo coletivo: em busca de 
resultados sociais significativos. In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas 
executivas. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 836). 



76 

que simplesmente paralisam temporária ou definitivamente a atividade da empresa ré na 

demanda, desencadeando prejuízos das mais variadas ordens. 

Os processos estruturais, por sua vez, não admitem esses comandos estanques e 

isolados. Traduzem uma preocupação dos julgadores e das próprias partes com as instituições 

que também importam para aquela sociedade, do ponto de vista social, econômico e 

regulatório179. 

É por isso que a adequada interpretação do art. 139, IV, do CPC/2015, deve ser tal 

que, ao invés de atribuir um poder isolado e individual ao juiz da causa, proporcione uma 

construção dialogada das medidas executivas180. 

Não é possível se valer da prerrogativa do art. 139, IV, do CPC/2015, para se 

justificar toda e qualquer medida executiva que venha a ser vislumbrada como alternativa pelo 

juízo criativo do magistrado. Os métodos executivos atípicos, exatamente pela sua 

excepcionalidade, não admitem uma aplicação desmedida ou arbitrária, sobretudo em litígios 

de interesse público, em que a construção do provimento jurisdicional deve ser feita em 

conjunto por todos os sujeitos processuais, a saber, pelas partes e pelo magistrado. 

 

 

4.2 A participação dos atores processuais na fixação dos meios atípicos de execução: a 

negociação processual como caminho para a legitimidade de tais provimentos 

 

 

A par dos limites constitucionais e legais para a instituição de uma medida atípica 

de execução pelo juiz – isto é, através do poder institucionalizado do Estado –, é possível 

delinear uma outra forma de se valer desse mecanismo para dar efetividade a uma sentença 

estrutural, lançando mão da participação potenciada enquanto princípio dos processos 

estruturais como meio de atribuir-lhe legitimidade.  

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe ao ordenamento jurídico uma nova 

forma de tratar os conflitos, institucionalizando a consensualidade, a comparticipação e as 

                                                                    
179  OSNA, Gustavo. Nem “tudo”, nem “nada” – decisões estruturais e efeitos jurisdicionais complexos. In: 

ARENHART, Sérgio Cruz. JOBIM, Marco Félix (Org.). Processos estruturais. Salvador: JusPodivm, 2017, 
p. 195). 

180 NUNES, Leonardo Silva; COTA, Samuel Paiva; FARIA, Ana Maria Damasceno de Carvalho. Dos litígios 
aos processos estruturais: pressupostos e fundamentos. In: FARIA, Juliana Cordeiro de; REZENDE, Ester 
Camila Gomes Norato; MARX NETO, Edgard Audomar [Orgs.]. Novas tendencias, diálogos entre direito 
material e processo: estudos em homenagem ao professor Humberto Theodoro Júnior. Belo Horizonte: 
Editora D’Plácido, 2018, p. 379 



77 

soluções extrajudiciais (mediação, arbitragem e conciliação). Essa orientação foi consagrada, 

inclusive, como norma fundamental do processo (art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC/2015)181. Isso 

significa que o processo civil, clássico ou estrutural, está submetido a essa norma, devendo-se 

tratar a consensualidade e a solução negociada de conflitos de forma primordial e não 

subsidiária. 

Nessa linha, é possível vislumbrar uma nova forma de tratar também a fase 

executiva dos processos, em especial dos processos estruturais, valendo-se dessa orientação 

normativa. O cumprimento de sentença também deve se inserir nessa lógica consensual e 

negocial. Como apontam Didier e Cabral, não necessariamente toda execução deve ser 

forçada ou imposta pelo Estado. É possível estabelecer um campo dialógico e 

comparticipativo também nessa fase processual182. 

Para que isso aconteça, o princípio da participação potenciada que norteia todo o 

processo estrutural deve guiar também a fase executiva do procedimento. Os atores 

processuais devem sentir-se estimulados (art. 3º, §3º c/c 190, CPC) a levar ao conhecimento 

do juízo a indicação dos meios atípicos de execução que poderiam ser adequadamente 

utilizados na fase de cumprimento do processo, bem como aqueles que consideram 

desarrazoados, ou que sejam providos de elevado potencial danoso. É preciso lembrar que, 

malgrado a falta de consenso no plano do direito material, é bem possível que os interessados 

acordem a respeito de algumas questões processuais, como quanto à delimitação das questões 

de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, bem como sobre as questões de direito 

relevantes para o julgamento do mérito (art. 357, §2º, CPC). 

Como já abordado neste estudo, nos processos estruturais essa abertura se mostra 

sobretudo adequada, na medida em que também permite a adaptação do procedimento 

executivo às necessidades das partes, ao objetivo final do processo, e aos inúmeros direitos 

                                                                    
181  Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1o É permitida a arbitragem, 

na forma da lei. § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A 
conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 
juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 
judicial (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>). 

182  Aliás, como apontam os referidos autores, o campo coercitivo estatal deve também estar amparado pelos 
pilares do processo democrático, fugindo da antiga ideia de um juiz autoritário e titular do procedimento: 
“Assim, é errado imaginar que toda execução deve ser imposta, ’forçada‘, fundada em interações próprias da 
autoridade e dominação. É possível incorporar a lógica negocial, própria do processo cooperativo (arts. 3º, § 
2º, 5º e 6º, do CPC), também na execução. A execução pode não ser ’forçada‘, mas negociada, pelo menos 
em alguns de seus aspectos. O termo ’execução negociada‘, compreendida a ’execução‘ em termos amplos 
como ’efetivação‘ ou ’implementação‘ da decisão, significa implantação acordada do comando estampado 
no título executivo, uma soft judicial execution” (DIDIER JR., Fredie; CABRAL, Antônio do Passo. 
Negócios jurídicos processuais atípicos e execução. Revista de Processo. v. 275, p. 193-228, jan. 2018. 
DTR\2018\7920).  
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que se propõem a tutelar. Somente a partir das considerações das partes sobre os efeitos 

pretendidos e rejeitados que uma medida executiva atípica poderá causar é que o juiz pode 

avaliar e exercer o seu juízo de ponderação sobre as garantias que precisa observar e 

preservar. Essa é a essência da participação potenciada na fase executiva. 

No plano material, tem-se a possibilidade de, por exemplo, os vários atores 

processuais que foram considerados ao longo do processo se reunirem para debater o plano de 

ações resultado da sentença estrutural. Nesse plano, é possível que as medidas executivas 

atípicas sejam previstas, de forma a torná-las verdadeiras medidas típicas para aquele 

processo específico. Com isso, o diálogo sobre os meios de execução atípicos se torna 

mecanismo para atribuir maior efetividade aos provimentos estruturantes, ao mesmo tempo 

em que resguarda a legitimidade das medidas coercitivas pela participação das partes. 

Não se trata, obviamente, de permitir ao executado escolher o meio executivo que 

melhor lhe convém. A proposta parte da necessidade de que os vários atores processuais 

sejam tratados de forma isonômica, inclusive o executado, garantindo-lhes voz no processo, e 

o enfrentamento de seus argumentos pelo magistrado. É, na verdade, a aplicação do princípio 

democrático, e do contraditório como direito de influência – ambos fundamentos do processo 

estrutural –, à fase executiva do procedimento. 

A participação potenciada permite vislumbrar a consensualidade e a negociação 

processual como institutos também aplicáveis ao cumprimento de sentenças estruturais183. 

Não há norma que impeça as partes de adequarem a fase executiva ao caso concreto, dispondo 

de meios que entendam melhor aplicáveis àquele processo, afastando aqueles que lhes sejam 

indesejados. 

Nessas hipóteses, o juiz, enquanto detentor do poder estatal que controla as 

convenções e faz cumprir suas decisões, deve participar do acordo, como gestor do processo, 

e também como garantidor da adequada tutela de direitos184. Sobre o tema, colacionam-se as 

                                                                    
183  Didier e Cabral apontam para os benefícios práticos em se priorizar a execução negociada: “De início, a 

vantagem mais evidente é a adaptabilidade das medidas executivas às necessidades dos litigantes. Essa 
flexibilidade confere aos litigantes um poderoso mecanismo de adequação dos atos do processo aos seus 
interesses materiais e às zonas de interesse processual legítimas que sejam objeto de consenso. A lei atribui 
às partes a prerrogativa de adaptar as formas do processo executivo, o que pode representar um ganho 
procedimental em termos de efetividade. Outra vantagem é a previsibilidade, reduzindo-se a incerteza sobre 
o resultado e minimizando riscos, o que é bom para todos os litigantes. Do lado do exequente, antecipa-se o 
procedimento para dar cumprimento ao título executivo com menos riscos e mais certeza do resultado; do 
lado do executado, por exemplo, previne-se um ingresso inadvertido em seu patrimônio, a penhora 
inesperada de um bem de grande utilidade, e até uma possível perda de credibilidade junto a outros credores 
no tráfego das relações jurídicas” (DIDIER JR., Fredie; CABRAL, Antônio do Passo. Negócios jurídicos 
processuais atípicos e execução. Revista de Processo. v. 275, p. 193-228, jan. 2018. DTR\2018\7920). 

184  Sobre o tema, Fredie Didier aponta para a possibilidade de se fixarem negócios jurídicos processuais com a 
participação do juiz: “Embora o caput do art. 190 do CPC/2015 mencione apenas os negócios processuais 
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importantes lições de Eduardo José da Fonseca Costa, a partir das quais o autor sintetiza essa 

alternativa processual cooperativa: 

 

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 (escoara 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. Trata-se de uma verdadeira execução complexa cooperativa, pois. 
[...] 
Para que se consiga um cronograma negociado desse tipo, recomenda-se, dentre 
outras coisas: (i) que o juiz da causa se reúna as sós com cada uma das partes para 
ouvir suas posições, identificar interesses subjacentes comuns e contrapostos, 
simular algumas alternativas de acordo e interromper a audiência quando a 
conversação se mostrar hostil ou obstruída (na técnica da mediação, essa reunião 
privada é chamada de “cáucus”); (ii) instauração de rodadas de negociação para a 
discussão dos temas e de cada uma das etapas do cronograma; (iii) a presença não 
apenas dos advogados, do Ministério Público, e dos representantes legais dos entes 
envolvidos, mas também dos responsáveis técnicos encarregados internamente do 
cumprimento de cada etapa do cronograma; (iv) a consulta eventual a terceiros 
especialistas – nomeados pelo juiz como peritos, ou intervenientes na qualidade de 
amici curiae – para ampliação das informações imprescindíveis; (v) possibilidade 
democrática de participação não só das partes e dos auxiliares da justiça, mas dos 
setores da sociedade interessados na implantação da política pública, fazendo-se, 
assim, com que a relação processual assuma uma estrutura polifônica e transponha a 
bilateralidade autor-réu (já que no Estado Social e Democrático de Direito, 
construído para uma sociedade fragmentária e pluralista, as experiências 
institucionais conquistam maior legitimidade – de natureza tópica, sublinhe-se – à 
medida que se estruturam sob canais de controle e participação direta dos 
destinatários da ação governamental); (vi) possibilidade de os presentes usarem na 
audiência mapas, planilhas, gráficos, plantas, desenhos, estudos, rascunhos, 
orçamentos, croquis, vídeos, fotografias, retroprojetores, slides, quadros, lousas, 
telas para PowerPoint, propostas, comentários e toda sorte de recursos audiovisuais 
necessários à explanação técnica de suas perspectivas; (vii) possibilidade de 
eventual interrupção da audiência para realização de inspeção judicial nos locais de 
instalação das estruturas que serão necessárias à implantação da política; (viii) a 

                                                                                                                                                                                                                   

atípicos celebrados pelas partes, não há razão alguma para não se permitir negociação processual atípica que 
inclua o órgão jurisdicional.  

 Seja porque há exemplos de negócios processuais plurilaterais típicos envolvendo o juiz, como já 
examinado, o que significa que não é estranha ao sistema essa figura; seja porque não há qualquer prejuízo 
(ao contrário, a participação do juiz significa fiscalização imediata da validade do negócio), seja porque 
poder negociar sem a interferência do juiz é mais do que poder negociar com a participação do juiz.  

 Um bom exemplo de negócio processual atípico celebrado pelas partes e pelo juiz é a execução negociada de 
sentença que determina a implantação de política pública” (DIDIER JR., Fredie. Negócios jurídicos 
processuais atípicos no Código de Processo Civil de 2015. Revista Brasileira da Advocacia, v. 01, 2016). 

 No mesmo sentido: TAVARES, João Paulo Lordelo Guimarães. Da admissibilidade dos negócios 
jurídicos processuais no novo código de processo civil: aspectos teóricos e práticos. Disponível em 
https://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/4545/2958. 
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reserva de um espaço amplo e informal para acolher com conforto os presentes, 
facilitar o diálogo entre eles e comportar toda a estrutura física acima sugerida.185 

 

Vê-se que essa orientação não retira, em medida alguma, o poder do juiz de fixar 

as medidas coercitivas que entender cabíveis e necessárias. O art. 139, IV, está alocado no 

Capítulo I, “Dos poderes, dos deveres e das responsabilidades do juiz”, do título IV do 

CPC/2015. Logo, ainda que a fase de cumprimento de sentença não escape à lógica da 

consensualidade e da negociação processual, não é possível que as partes convencionem sobre 

o poder do juiz de fixá-las, sem a participação dele, quando diante de um litígio de interesse 

público. Trata-se de questão de legitimidade: não é permitido às partes transacionar sobre 

questões que não estão sobre sua esfera de disponibilidade sem a participação daquele que 

detém o poder de dispor acerca dessas questões.  

Em um cenário de ausência de consenso, ou de impossibilidade de se fixar de 

forma negociada uma solução equânime, caberá ao juiz fixar os meios executivos ao caso, 

atividade esta que estará limitada pelas garantias e princípios mencionados no tópico anterior. 

 

 

4.2.1 Negócios jurídicos processuais e meios atípicos de execução 

 

 

Se a negociação processual na fase de cumprimento de sentença pode viabilizar a 

concretização dos direitos tutelados pelo título executivo judicial, é necessário aprofundar o 

tema dos negócios jurídicos processuais. 

 

 

4.2.1.1 A natureza jurídica das normas processuais 

 

 

Os negócios jurídicos processuais estão previstos no art. 190 do Código de 

Processo Civil, denominado pela doutrina de cláusula geral de negociação (ou de 

convencionalidade)186. Esse dispositivo institui a possibilidade de que as partes transacionem 

                                                                    
185  COSTA, Eduardo José da Fonseca. A execução negociada de políticas públicas. Revista de Processo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, v. 212, ano 37, p. 41-48, out. 2012, p. 41-43. 
186 A definição de um negócio jurídico processual foi delineada por CABRAL: “Convenção (ou acordo) 

processual é o negócio jurídico plurilateral, pelo qual as partes, antes ou durante o processo e sem 
necessidade da intermediação de nenhum outro sujeito, determinam a criação, modificação e extinção de 



81 

livremente sobre o procedimento e sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais187, independentemente de seu conteúdo: 

 

Art. 190: 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 processo188. 

 

O CPC/2015 materializa, por meio desta cláusula geral negocial, o respeito ao 

autorregramento da vontade das partes no processo, permitindo o exercício da liberdade dos 

atores processuais em adaptar o procedimento a que serão submetidos189. Esse dispositivo é 

inovador porque permite a celebração, inclusive, de negócios jurídicos processuais atípicos, 

isto é, aqueles não discriminados expressamente na legislação. Para se compreender a 

inovação trazida pelo CPC/2015, é preciso recobrar algumas notas históricas sobre o processo 

civil. 

O processo sempre foi tratado na doutrina brasileira moderna como sendo um 

instrumento estatal, dotado de interesse público e posto à disposição dos cidadãos como uma 

forma de efetivar as garantias fundamentais pelo Estado-Juiz. Essa concepção denominada 

                                                                                                                                                                                                                   

situações jurídicas processuais, ou alteram o procedimento.” (CABRAL, Antônio do Passo. Convenções 
processuais. Salvador: Ed. Jus Podvum, 2016, p. 68). 

187  “Note-se que o dispositivo acima transcrito tanto autoriza a negociação acerca de alterações no 
procedimento, quanto a convenção acerca de ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, o que poderá 
ser feito antes ou durante o processo. É possível perceber que a última parte do caput cuida, justamente, de 
situações jurídicas processuais, ou seja, de efeitos jurídicos irradiados de fatos jurídicos processuais 
(LIPIANI, Júlia. SIQUEIRA, Marília. Negócios jurídicos processuais sobre mediação e conciliação. In: 
ZANETI JR., Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça multiportas: mediação, conciliação, 
arbitragem e outros meios de solução adequada de conflitos. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 146). 

188  BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. 

189  Didier exemplifica essa nota característica do CPC/15: “I) o CPC é estruturado de modo a estimular a 
solução do conflito por autocomposição: a) dedica um capítulo inteiro para regular a mediação e a 
conciliação (arts. 165-175); b) estrutura o procedimento de modo a pôr a tentativa de autocomposição como 
ato anterior ao oferecimento da defesa pelo réu (arts. 224 e 695); c) permite a homologação judicial de 
acordo extrajudicial de qualquer natureza (art. 515, III; art. 725, VIII); d) permite que, no acordo judicial, 
seja incluída matéria estranha ao objeto litigioso do processo (art. 515, §2º); e) permite acordos processuais 
(sobre o processo, não sobre o objeto do litígio) atípicos (art. 190). O sistema do direito processual civil 
brasileiro é, enfim, estruturado no sentido de estimular a autocomposição. Não por acaso, no rol das normas 
fundamentais do processo civil, estão os §§2º e 3º do art. 3º do CPC: “§ 2o O Estado promoverá, sempre que 
possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 
consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 
Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial [...]. IV) o CPC prevê uma cláusula geral de 
negociação processual, que permite a celebração de negócios jurídicos processuais atípicos, uma vez 
preenchidos os pressupostos do caput do art. 190. Dessa cláusula geral surge o subprincípio da atipicidade 
da negociação processual, a mais importante concretização do princípio do respeito ao autorregramento da 
vontade no processo civil e, por isso, o exemplo mais evidente da densidade normativa que esse mesmo 
princípio possui no direito brasileiro” (DIDIER JR., Fredie. Ensaios sobre os negócios jurídicos 
processuais. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 21-22). 
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publicista do processo eleva o magistrado para além de mero agente orientador do 

procedimento, assumindo uma posição de protagonista da relação jurídico-processual190. 

A teoria publicista do processo é atribuída primordialmente a Büllow, responsável 

por trazer primeiramente essa noção de relação jurídica pública triangular, na qual participam 

autor, réu e juiz, em uma vinculação recíproca191. 

O publicismo processual esteve muito marcante no Código de Processo Civil de 

1973. É certo que, já no revogado código, era perceptível a possibilidade de se convencionar 

sobre normas processuais, o que, em certa medida, revelava um viés tímido do privatismo 

processual. Basta ver, por exemplo, o respeito às convenções processuais sobre o foro (art. 

111), a redução ou prorrogação de prazos dilatórios (art. 181), a suspensão do processo (art. 

265, II e 792), a distribuição do ônus da prova (art. 333, parágrafo único), o adiamento da 

audiência (art. 453, I) e a divisão do prazo entre litisconsortes para falar em audiência (art. 

454, §1º), entre outros192. 

Salvo esses casos expressamente previstos, a vontade das partes não era 

considerada quando se tratava da normatização do processo. Toda a orientação do 

procedimento cabia ao magistrado, a partir do que a lei, geral e abstrata, propunha. 

O vigente CPC nasce nesse cenário para romper com o hiperpublicismo, seguindo 

uma tendência mundial de privilegiar a autonomia da vontade e concebendo o juiz como um 

elemento orientador, e até espectador em certos momentos. Isso não significa a abolição da 

ideia publicista, mas, sim, um sopesamento entre a necessidade de considerar a vontade das 

partes e o preceito geral de elevar apenas algumas regras como normas de ordem pública, e, 

portanto, cogentes: 

 

Nesse sentido, as convenções processuais não significam um retorno impensado ao 
privatismo romano, ou uma guinada ao formato anglo-americano do processo 
adversarial, mas um tratamento mais balanceado da tensão entre publicismo e 
privatismo, com a redução (não eliminação!) dos poderes do juiz em razão da 
atuação legítima das partes. O uso de instrumentos convencionais contribui para a 
contenção do arbítrio, para o controle e a mais adequada repartição de poder no 
processo, numa relação de coordenação própria do formalismo processual 
contemporâneo193. 

 

                                                                    
190  CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Ed. JusPodvum, 2016, p. 135.  
191  CABRAL, Antônio do Passo. Convenções Processuais. Salvador: Ed. Jus Podvum, 2016, p. 99-102. 
192  BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869impressao.htm>. 
193  CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Ed. JusPodvum, 2016, p. 138. 
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Entende-se que as partes passam a orientar o procedimento, inclusive para 

renunciar a direitos processuais fundamentais e impor limites à própria atuação do magistrado 

no que tange ao procedimento a ser observado194. Todavia, ainda se preserva a concepção de 

normas dotadas de caráter eminentemente público, e, sobretudo, a presença do juiz como 

representante do Estado. 

O CPC/2015 inovou ao permitir a possibilidade de instituição dos negócios 

jurídicos processuais atípicos, ou seja, não expressamente tipificados e previstos no Código. 

Essas convenções se diferem dos negócios processuais típicos, isto é, daqueles já imaginados 

pelo legislador e dispostos na norma. 

A título de exemplo, além daqueles negócios jurídicos que já estavam previstos 

expressamente no Código de Processo Civil de 1973, citam-se ainda as seguintes hipóteses 

expressamente dispostas no CPC/2015: fixação de calendário processual entre o juiz e as 

partes (art. 191); a renúncia da parte ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor (art. 

225); a delimitação consensual das questões de fato e de direito (art. 357, §2º); a convenção 

sobre o prazo das alegações finais na hipótese de litisconsórcio (art. 364, §1º); a distribuição 

diversa do ônus da prova, antes ou durante o processo (art. 373, §§3º e 4º); a escolha 

consensual do perito (art. 471); a convenção sobre a liquidação por arbitramento da sentença 

(art. 509, I)195. 

A fixação de medidas atípicas executivas não está prevista especificamente na 

legislação processual, de modo que a eventual celebração de um negócio jurídico processual 

dessa natureza será, inevitavelmente, atípica. 

A premissa que precisa ser ultrapassada para se compreender essa cláusula geral 

de negociação é a de que as normas processuais seriam inderrogáveis, sendo também, 

portanto, inegociáveis. O publicismo trouxe essa noção irrestrita de que a legislação 

processual, enquanto integrante do microssistema de Direito Público, deveria ser interpretada 

à luz da ordem pública.  

Sustenta-se que a convenção processual deve ser caso a caso analisada e 

controlada pelo juízo, de modo a se manterem incólumes aquelas regras próprias da 

                                                                    
194  Robson Renaut Godinho tece considerações sobre a possibilidade de limitação da atividade probatória, por 

exemplo: “A atividade probatória é, portanto, essencialmente limitada, de modo que o estabelecimento de 
limitações consensuais é apenas mais uma possibilidade autorizada pelo ordenamento. O rechaço aos 
acordos probatórios enseja na realidade uma recusa a admitir o autorregramento da vontade no processo e 
revela a exacerbação do protagonismo judicial (GODINHO, Robson Renaut. A possibilidade de negócios 
jurídicos processuais atípicos em matéria probatória. In: CABRAL, Antônio do Passo; NOGUEIRA, Pedro 
Henrique. Negócios processuais. 2.ed. rev., atual. e ampl., Salvador: Ed. JusPodvum, 2016, p. 551). 

195  BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869impressao.htm>. 
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jurisdição, e, portanto, vinculadas ao poder estatal. É certo que inúmeras normas são, de fato, 

de ordem pública, cogentes, e não admitem alteração pela vontade das partes196. Outras, 

todavia, apenas foram incluídas nesse rol pela interpretação publicista da doutrina clássica. 

Na verdade, o conceito de ordem pública foi forjado ao longo dos anos para 

justificar o engessamento do processo, e a proteção absoluta às regras postas pelo legislador, 

ao único argumento de que o Direito Processual deveria ser tutelado pelo Estado197-198. 

Cabral, ao analisar o tema, critica veementemente o conceito de ordem pública, o 

qual, na verdade, não encontra qualquer supedâneo legal, de modo que não pode servir para 

justificar ou vedar a possibilidade de flexibilização de normas procedimentais: 

 

                                                                    
196  “Sem resolver o problema e sem qualquer pretensão de esgotamento ou de imutabilidade (pela considerável 

dificuldade de se tratar o tópico de forma geral e, mais do que isso, desvinculada de determinada situação 
específica), parece lícito identificar limites à convenção das partes em relação ao seguinte: a) excluir ou 
restringir a intervenção do Ministério Público, quando ditada pela Constituição ou pela Lei; b) alterar regras 
cuja falta ou observância leva à incompetência absoluta; c) dispor sobre organização judiciária; d) dispensar 
as partes (mesmo que de forma bilateral) dos deveres inerentes à litigância de má-fé; e) ampliar o rol das 
condutas caracterizadoras de má-fé; f) criar sanções processuais para a repressão de litigância de má-fé ou de 
atos atentatórios à dignidade da justiça; g) criar recursos não previstos em lei; h) criar hipóteses de ação 
rescisória ou de outras medidas tendentes a desconstituir a coisa julgada; i) dispensar o requisito do interesse 
processual” (YASHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova Era? 
In: CABRAL, Antônio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios processuais. 2.ed. rev., atual. e 
ampl. Salvador: Ed. JusPodvum, 2016, p. 84). 

197  Para Paulo de Oliveira, é necessário se repensar algumas normas processuais, enquanto disponíveis e, 
portanto, plenamente modificáveis pela vontade das partes: “Não se pode afirmar que a circunstância de o 
Direito Processual consistir em uma das vertentes do Direito Público tem como consequência que todas as 
suas normas sejam indisponíveis para os sujeitos interessados no litígio, sobretudo porque é possível 
identificar inúmeros regramentos que, mesmo revogados ou renunciados pelas partes, não interferirão 
substancialmente no exercício do poder estatal” (OLIVEIRA, Paulo de. Negócios processuais e o duplo grau 
de jurisdição. In: CABRAL, Antônio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios processuais. 2.ed. 
rev., atual. e ampl. Salvador: Ed. JusPodvum, 2016, p. 566-567). 

198  Baseando-se nas lições de Cabral, Murilo Avelino também recomenda a necessidade de repensar algumas 
normas processuais, enquanto disponíveis e estabelecidas no interesse dos litigantes: “Nem sempre as regras 
de procedimento prévias e abstratamente fixadas pelo legislador são adequadas à tutela do direito material 
objeto do litígio. Ainda que haja a necessidade de certeza do procedimento, não se pode deixar de lado a sua 
também necessária adequação. Relativiza-se, portanto, o caractere cogente e indisponível das normas de 
processo” (AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do magistrado em face dos negócios jurídicos 
processuais – já uma releitura. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coords.). 
Coleção Grandes Temas do novo CPC. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 1, p. 370-371). Antônio do 
Passo Cabral trata do que chama de falsa premissa de que toda norma processual é cogente, imperativa e 
inderrogável: “É que o hiperpublicismo gerou ainda outro dogma, segundo o qual toda norma processual é 
cogente imperativa e inderrogável, cimentando a falsa premissa de que as partes no processo só poderiam 
dispor das raras regras supletivas. Se todas (ou quase todas) as normas processuais são de ordem pública, 
estabelecidas para atender o interesse público, não poderiam sofrer derrogações em razão da vontade das 
partes. Nessa toada, é comum ver a negação dos acordos processuais sobre o argumento de que a lei 
invariavelmente impõe o processo e suas formalidades sobre os litigantes. 

 [...] 
 Ora, trata-se de uma concepção que se tornou uma profissão de fé, mas que, com a devida vênia, hoje em dia 

não pode mais ser difundida porque nem todas as regras e princípios processuais são imperativos e 
inderrogáveis. De fato, apesar dos interesses públicos, muitas normas processuais não são cogentes, mas sim 
estabelecidas no interesse dos litigantes, e, portanto, dentro de sua esfera de disponibilidade” (CABRAL, 
Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Ed. JusPodvum, 2016, p. 162-163). 
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No direito positivo nacional, não há precisão a respeito do conceito ou mesmo do 
conteúdo do que seria a ‘ordem pública’. Tampouco há pistas a respeito da ‘ordem 
pública processual’, se é que esta poderia ser diferenciada da ‘ordem pública’ em 
geral. No processo civil, o art. 2º, §1º da Lei nº 9.307/96, ao disciplinar a escolha do 
direito aplicável pelas partes, utiliza a ordem pública como parâmetro limitador. 
[...] 
Normalmente, quando se discute o conceito de ordem pública, a doutrina parte da 
ideia de interesse público (ou estatal) e se baseia no princípio da legalidade, forte na 
impossibilidade de atuação da vontade nos espaços ‘impenetráveis’ das normas 
impostas pelo Estado. A ordem pública seria expressão de um dever de respeito à lei 
e impediria a convenção processual que afastasse aplicação do regramento legal 
porque o interesse privado não poderia prevalecer. 
[...]  
Outro grupo de autores une a ordem pública à qualificação da norma sob análise (se 
imperativa ou supletiva). A possibilidade de alteração da regra procedimental 
legislada por convenção das partes dependeria da ordem pública porque certas 
regras, qualificadas de ‘imperativas’, não admitiriam flexibilização, enquanto que 
outras regras ‘supletivas’ abririam espaço para os acordos processuais. 
Também se afirma, ainda que com alto grau de imprecisão conceitual, que a ordem 
pública processual estaria ligada à preservação das garantias fundamentais do 
processo, relacionando-a com algum princípio (como o acesso à justiça), ou a 
cláusulas gerais como o ‘processo justo’ ou o devido processo legal. 
Em nossa opinião, trata-se de uma opção, data vênia, fadada ao insucesso, e são 
muitas as razões para isso. Não é preciso deter-se muito no critério para verificar 
que, examinar a ordem pública pelas lentes da distinção entre norma cogente e 
dispositiva, ou pela hierarquia das normas (se são constitucionais ou não), ao invés 
de apontar para o conteúdo da ordem pública, remete o jurista a outros parâmetros 
vagos que também não tiveram sucesso na doutrina, como abordamos nos itens 
anteriores. Além disso, nem toda ofensa a normas cogentes representa uma ofensa à 
ordem pública, porque esta corresponde a um universo menor do que o conjunto de 
regras imperativas199. 

 

Rompendo com a teoria publicista de processo, tem-se que a grande maioria das 

normas procedimentais estão alocadas no campo dispositivo das partes. E não é diferente com 

as normas atinentes ao processo executivo. Ainda que se esteja diante de um litígio estrutural, 

a fase de cumprimento de sentença do processo pode ser readequada pela via negocial, porque 

as normas não são cogentes, ou inderrogáveis200. 

                                                                    
199  CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Ed. JusPodvum, 2016, p. 308-309. 
200  O Fórum Permanente de Processualistas Civis trouxe algumas convenções processuais cabíveis na fase 

executiva: “Enunciado 19: (art. 190) São admissíveis os seguintes negócios processuais, dentre outros: pacto 
de impenhorabilidade, acordo de ampliação de prazos das partes de qualquer natureza, acordo de rateio de 
despesas processuais, dispensa consensual de assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo de 
recurso14, acordo para não promover execução provisória; pacto de mediação ou conciliação extrajudicial 
prévia obrigatória, inclusive com a correlata previsão de exclusão da audiência de conciliação ou de 
mediação prevista no art. 334; pacto de exclusão contratual da audiência de conciliação ou de mediação 
prevista no art. 334; pacto de disponibilização prévia de documentação (pacto de disclosure), inclusive com 
estipulação de sanção negocial, sem prejuízo de medidas coercitivas, mandamentais, sub-rogatórias ou 
indutivas; previsão de meios alternativos de comunicação das partes entre si; acordo de produção antecipada 
de prova; a escolha consensual de depositário-administrador no caso do art. 866; convenção que permita a 
presença da parte contrária no decorrer da colheita de depoimento pessoal” (ENUNCIADO 19 do Fórum 
Permanente de Processualistas Civis. Carta de Florianópolis/SC. Florianópolis, 24, 25 e 26 mar. 2017. 
Disponível em: <https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>). 
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Na mesma linha, as medidas executivas atípicas, enquanto instrumentos para dar 

efetividade ao provimento jurisdicional e aos direitos materiais tutelados no processo, podem 

também ser objeto dessa negociação processual, com amparo, sobretudo, no modelo 

cooperativo de processo201. 

 

 

4.2.1.2 A indisponibilidade do direito material tutelado e a possibilidade de realização dos 

negócios jurídicos processuais pela administração pública 

 

 

Outro aspecto relevante relacionado ao art. 190, CPC é que ele dispõe que as 

convenções processuais seriam admitidas quando os direitos tutelados no processo admitam 

autocomposição. Discorrer sobre esse assunto é crucial para os objetivos deste estudo, porque 

o primeiro pressuposto dos processos estruturais é o interesse público que possuem, dada a 

gama de direitos difusos, coletivos e individuais com feição transindividual que tutelam. 

Em que pese a redação desse dispositivo, é preciso interpretá-lo à luz da natureza 

jurídica das normas processuais. O fato de os litígios de interesse público, em regra, versarem 

sobre direitos indisponíveis, não é impeditivo para a aplicação da cláusula geral de 

negociação na regulação dos métodos atípicos de execução. 

A instituição de normas executivas diversas daquelas postas no Código de 

Processo Civil, por convenção das partes, ainda que tangencie o direito material, não 

determina a sua disposição. Antônio do Passo Cabral expôs a sua crítica à parte inicial desse 

dispositivo, dizendo justamente sobre a diferenciação que ele deixou de fazer entre normas de 

direito material e normas de direito processual. Para o autor, a disponibilidade sobre o direito 

material não gera, necessariamente, a disponibilidade sobre o processo202-203. 

                                                                    
201  NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático. Curitiba: Juruá, 2008. 
202  “De um lado, a disponibilidade sobre o direito material não gera necessariamente disponibilidade sobre o 

processo ou sobre a tutela jurisdicional destes mesmos direitos. Os interesses materiais em disputa podem 
ser indisponíveis, mas ainda assim as partes podem acordar sobre inúmeros aspectos processuais, como a 
eleição de foro, redistribuição de ônus da prova, suspensão do processo, dilação de prazos, preclusões e 
formalidades dos atos do processo” (CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Ed. 
JusPodvum, 2016, p. 298). 

 Fredie Didier também se alinha a essa orientação: “Mas é preciso que se deixe claro um ponto: o direito em 
litígio pode ser indisponível, mas admitir solução por autocomposição. É o que acontece com os direitos 
coletivos e o direito aos alimentos. Assim, “a indisponibilidade do direito material não impede, por si só, a 
celebração de negócio jurídico processual” (Enunciado n. 135 do Fórum Permanente de Processualistas 
Civis). Por isso o texto legal fala em “direito que admita autocomposição” e não “direito indisponível”. 
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 17. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. v.1, p. 387). 
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Tem-se, nesse quesito, a discussão sobre a possibilidade de a Fazenda Pública e as 

pessoas integrantes da Administração Pública realizarem negócios jurídicos processuais, já 

que, não raro, encontram-se à frente de direitos indisponíveis e, em tese, não 

transacionáveis204.  

Esse assunto é especialmente relevante para o presente estudo, porque os 

processos estruturais lidam recorrentemente com estruturas burocráticas institucionalizadas e 

a necessidade de se modificarem práticas danosas nelas já arraigadas. Os entes da 

Administração Pública são atores recorrentes nesse tipo de demanda, senão como autor/réu, 

como terceiros intervenientes, anuentes, agentes fiscalizadores ou promotores da mudança 

pretendida no processo estruturante. 

Se a redação do art. 190, CPC, fosse levada em sua literalidade, esses entes jamais 

poderiam celebrar convenções processuais, porque os direitos por eles tutelados são, 

invariavelmente, tidos por indisponíveis, e, portanto, a convenção processual contrariaria a 

primeira parte do citado dispositivo. Todavia, como apontado acima, não é essa a 

interpretação mais razoável da norma205.  

O conceito clássico de interesse público, atrelado à noção de bem supremo, por 

vezes ligado à vontade do Estado, ou ainda à maioria da população, se elevado a uma máxima 

                                                                                                                                                                                                                   
203  O Enunciado n. 135 do Fórum Permanente de Processualistas Civis segue essa mesma orientação ao dizer 

que “a indisponibilidade do direito material não impede, por si, só, a celebração de negócio jurídico 
processual” (ENUNCIADO 135 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Carta de Florianópolis/SC. 
Florianópolis, 24, 25 e 26 mar. 2017. Disponível em: <https://institutodc.com.br/wp-
content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>). 

204  Sobre o tema, as lições de Elton Venturi são elucidativas: “A inapropriada e automática correlação entre 
indisponibilidade e inalienabilidade (donde se extrairia, portanto, a inegociabilidade) corresponde a sofisma 
presente na cultura de diversos países, como ocorre no Brasil. Justificada no interesse público à mais 
adequada proteção dos direitos indisponíveis (mesmo que contra a vontade de seus titulares), a proibição de 
qualquer negociação que os envolva muitas vezes tem implicado a absoluta ausência de sua proteção 
adequada. 

 [...] 
 O mero fato de um interesse ou direito ser considerado “indisponível”, insista-se, não pode implicar sua 

automática inegociabilidade” (VENTURI, Elton. Transação de direitos indisponíveis. In: ZANETI JR., 
Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça multiportas: mediação, conciliação, arbitragem e outros 
meios de solução adequada de conflitos. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 412). 

205  Flávio Luz Yarshell pontua não haver óbice para que a Administração Pública celebre convenções 
processuais: “A interpretação que se afigura mais correta parece ser a seguinte: pelo novo texto legal, a 
possibilidade de negócio processual não fica restrita a litígios envolvendo direitos patrimoniais. Assim, 
mesmo em processos que envolvem questões relativas ao estado e à capacidade de pessoas, desde que 
capazes as partes, afigura-se admissível o negócio processual. Aí se incluem a Fazenda Pública e pessoas 
integrantes da Administração pública direta e indireta: embora elas tenham margem muito restrita para 
autocomposição, em tese essa possibilidade existe. Sendo assim, não parece haver óbice legal para que ela 
celebre eventual convenção em matéria processual, ressalvadas disposições substanciais ou processuais que 
se entendam cogentes” (YASHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma 
nova Era? In: CABRAL, Antônio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios processuais. 2.ed. 
rev., atual. e ampl. Salvador: Ed. JusPodvum, 2016, p. 82). 
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inderrogável, acabaria por eliminar a possibilidade de estabelecimento de qualquer 

convenção, inclusive contratação, pela Administração Pública. 

Marçal Justen Filho, ao analisar o conceito, expõe exatamente essa crítica, ao 

dizer que “a indisponibilidade dos interesses tutelados pelo estado não significa a 

indisponibilidade dos direitos de que a Administração Pública é titular, caso contrário, nem 

mesmo participar de contratos a Administração Pública poderia”206. O autor denuncia a 

ausência de um conteúdo próprio para o interesse público, propondo um regime jurídico de 

direito público sustentado pela ideia de supremacia e indisponibilidade dos direitos 

fundamentais, exatamente para se afastar a ideia de que o interesse coletivo seria o interesse 

do aparato estatal207. 

O fato é que, por ser um conceito amplo e aberto, o interesse público já foi, e 

ainda é, utilizado como fundamento extremamente subjetivo, repita-se, para desautorizar o 

estabelecimento de métodos alternativos à resolução de conflitos e de negócios jurídicos 

processuais, dada a redação do art. 190 do CPC/2015.  

O consensualismo na Administração Pública é uma realidade antiga208 e encontra 

previsões legais em atos normativos datados da década de 1940. Nesse sentido, o art. 10 do 

Decreto-Lei nº 3.365/1941 já previa que “a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo 

ou intentar-se judicialmente”. 

A Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), modificada pelo Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), instituiu a possibilidade de os Entes Públicos em 

geral poderem celebrar convenções entre si ou com os administrados, e de a Administração 

Pública firmar Termos de Ajustamento de Condutas (TAC) - negócio jurídico extrajudicial 

                                                                    
206  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 399. 
207  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 35-47. 
208  “Há uma regra geral no direito brasileiro determinante da competência dos órgãos e entidades 

administrativas para a realização de acordos administrativos. Entretanto, é possível elencar, entre diversas 
autorizações legais, (i) o art. 10 do Decreto-lei n. 3.365/41, segundo o qual “a desapropriação deverá 
efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente...”; (ii) o compromisso de ajustamento de conduta, 
previsto no § 6° do art. 5° da Lei federal n. 7.347/85 (Ação Civil Pública); (iii) os acordos no âmbito da 
execução dos contratos administrativos, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93, 8.987/95, 11.079/04 e 
11.107/05;49 (iv) o compromisso de cessação de prática sob investigação, nos processos em trâmite na 
órbita do CADE (art. 53 da Lei federal n. 8.884/ 94), e (v) o contrato de gestão, previsto no § 8º do art. 37 da 
Constituição de 1988 (preceito inserido com a EC n. 19/98)” (OLIVEIRA, Gustavo Justino de; 
SCHWANKA, Cristiane. A administração consensual como a nova face da administração pública no séc. 
XXI: fundamentos dogmáticos, formas de expressão e instrumentos de ação. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, v. 104, p. 303-322, jan./dez. 2009. Disponível em: 
<www.publicadireito.com.br/conpedi/.../gustavo_henrique_justino_de_oliveira.pdf>, p. 318.). 
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com força de título executivo -, o que veio a se tornar uma prática reiterada na rotina do 

Ministério Público Federal e Estadual.209 

O STJ já se posicionou a respeito da legalidade dos Termos de Ajustamento de 

Conduta, sobretudo quando versar sobre obrigações de fazer ou de não fazer do administrado, 

especificamente sobre o modo de cumprimento da obrigação. No julgamento do REsp 

299.400/RJ, a Corte Superior entendeu que, por se estar diante de dano impossível de ser 

recomposto, o direito difuso tutelado foi objeto de um acordo – podendo-se concluir que 

amparado na máxima amplitude da tutela judicial coletiva: 

 

PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TRANSAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 
POSSIBILIDADE. 1. A regra geral é de não serem passíveis de transação os direitos 
difusos. 2. Quando se tratar de direitos difusos que importem obrigação de fazer ou 
não fazer deve-se dar tratamento distinto, possibilitando dar à controvérsia a melhor 
solução na composição do dano, quando impossível o retorno ao status quo ante. 3. 
A admissibilidade de transação de direitos difusos é exceção à regra. 4. Recurso 
especial improvido210. 

 

Em 2004, por ocasião do julgamento de caso de homologação de sentença 

estrangeira (SE 5206), o STF considerou constitucional a arbitragem instituída pela Lei nº 

9.307/1996, sob o argumento principal de que o direito fundamental à jurisdição estatal seria 

disponível, o que permite aos litigantes renunciar ao acesso à justiça perante tribunais 

estatais211: 

 

 
 
 
 

                                                                    
209  “Trata-se de modalidade específica de transação, para uns, ou de verdadeiro negócio jurídico, para outros. 

Que se adote essa ou aquela concepção, o certo é que se trata de modalidade de acordo, com nítida 
finalidade conciliatória.” (DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil. 
10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2016. v. 4, p. 305). 

210  STJ, REsp 299.400/RJ, 2ª Turma, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Rel. p/ Acórdão 
Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 01/06/2006, DJ 02/08/2006, p. 229. 

211  O Tribunal de Contas da União também tem entendimento no sentido de ser plenamente possível a 
Administração Pública valer-se da arbitragem nos contratos de concessão, pela natureza privada que 
ostentam: “40. Quanto à manutenção ou não da cláusula arbitral nos contratos de concessão alinhamos o 
nosso entendimento com o exarado na Decisão nº 188/95-TCU/Plenário, considerando válida a possibilidade 
da utilização do juízo arbitral desde que não se inclua na parte de arbitragem situações (cláusulas) que não 
observem estritamente o princípio da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Embora essa 
decisão do Tribunal de Contas seja anterior à publicação da Lei da Arbitragem, revestiu-se de sabedoria ao 
não anular definitivamente a possibilidade do juízo arbitral, quando porventura existirem nos contratos de 
concessões situações em que seja possível utilizar-se da arbitragem - notadamente quando a Administração 

se iguala ao particular, ou no caso de haver uma futura previsão legal nesse sentido” (Acórdão 391/2008 – 
Plenário, publicado 14.3.2008). 
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EMENTA: 1.Sentença estrangeira: laudo arbitral que dirimiu conflito entre duas 
sociedades comerciais sobre direitos inquestionavelmente disponíveis - a existência 
e o montante de créditos a título de comissão por representação comercial de 
empresa brasileira no exterior: compromisso firmado pela requerida que, neste 
processo, presta anuência ao pedido de homologação: ausência de chancela, na 
origem, de autoridade judiciária ou órgão público equivalente: homologação negada 
pelo Presidente do STF, nos termos da jurisprudência da Corte, então dominante: 
agravo regimental a que se dá provimento, por unanimidade, tendo em vista a edição 
posterior da L. 9.307, de 23.9.96, que dispõe sobre a arbitragem, para que, 
homologado o laudo, valha no Brasil como título executivo judicial. 2. Laudo 
arbitral: homologação: Lei da Arbitragem: controle incidental de constitucionalidade 
e o papel do STF. A constitucionalidade da primeira das inovações da Lei da 
Arbitragem - a possibilidade de execução específica de compromisso arbitral - não 
constitui, na espécie, questão prejudicial da homologação do laudo estrangeiro; a 
essa interessa apenas, como premissa, a extinção, no direito interno, da 
homologação judicial do laudo (arts. 18 e 31), e sua consequente dispensa, na 
origem, como requisito de reconhecimento, no Brasil, de sentença arbitral 
estrangeira (art. 35). A completa assimilação, no direito interno, da decisão arbitral à 
decisão judicial, pela nova Lei de Arbitragem, já bastaria, a rigor, para autorizar a 
homologação, no Brasil, do laudo arbitral estrangeiro, independentemente de sua 
prévia homologação pela Justiça do país de origem. Ainda que não seja essencial à 
solução do caso concreto, não pode o Tribunal - dado o seu papel de "guarda da 
Constituição" - se furtar a enfrentar o problema de constitucionalidade suscitado 
incidentemente (v.g. MS 20.505, Néri). 3. Lei de Arbitragem (L. 9.307/96): 
constitucionalidade, em tese, do juízo arbitral; discussão incidental da 
constitucionalidade de vários dos tópicos da nova lei, especialmente acerca da 
compatibilidade, ou não, entre a execução judicial específica para a solução de 
futuros conflitos da cláusula compromissória e a garantia constitucional da 
universalidade da jurisdição do Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV). 
Constitucionalidade declarada pelo plenário, considerando o Tribunal, por maioria 
de votos, que a manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória, 
quando da celebração do contrato, e a permissão legal dada ao juiz para que 
substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar o compromisso não ofendem o 
artigo 5º, XXXV, da CF. Votos vencidos, em parte - incluído o do relator - que 
entendiam inconstitucionais a cláusula compromissória - dada a indeterminação de 
seu objeto - e a possibilidade de a outra parte, havendo resistência quanto à 
instituição da arbitragem, recorrer ao Poder Judiciário para compelir a parte 
recalcitrante a firmar o compromisso, e, consequentemente, declaravam a 
inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 9.307/96 (art. 6º, parág. único; 7º e seus 
parágrafos e, no art. 41, das novas redações atribuídas ao art. 267, VII e art. 301, 
inciso IX do C. Pr. Civil; e art. 42), por violação da garantia da universalidade da 
jurisdição do Poder Judiciário. Constitucionalidade - aí por decisão unânime, dos 
dispositivos da Lei de Arbitragem que prescrevem a irrecorribilidade (art. 18) e os 
efeitos de decisão judiciária da sentença arbitral (art. 31)212. 

 

Apesar de se tratar de caso de renúncia da jurisdição estatal por litigantes 

privados, recentemente a Lei de Arbitragem sofreu uma modificação substancial no artigo 1º, 

ao qual foi incluído o parágrafo 1º, para permitir que a Administração Pública se valha da 

arbitragem para “dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis”213. 

                                                                    
212  STF, SE 5206 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. Julgado em 12/12/2001, 

DJ 30-04-2004 PP-00029 EMENT VOL-02149-06 PP-00958.  
213  BRASIL, Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Lei de arbitragem. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm>. 
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A evolução legislativa214, e da própria noção de consensualidade na administração 

pública, tende a impor a necessidade de utilização de meios alternativos de solução de 

conflitos como forma de viabilizar a efetividade das políticas públicas215. 

Corroborando a noção de disponibilidade de alguns direitos tutelados pela 

Administração Pública, o art. 496, §3º, do CPC/2015, manteve a norma sobre inexistência de 

reexame necessário para as condenações contra a Fazenda Pública para determinados valores. 

Também a Lei nº 10.522/2002, art. 20, e a Lei nº 12.514/2011, art. 7º e 8º, eximem a Fazenda 

Nacional de ajuizar Execução Fiscal para cobrança de débitos inferiores a R$ 10.000,00.  

Nessa mesma linha, recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público 

publicou a Resolução nº 118/2014, pela qual instituiu a Política Nacional de Incentivo à 

Autocomposição, deixando clara a possibilidade de se instituírem acordos que versam tanto 

sobre os aspectos materiais das demandas quanto sobre as questões processuais, o que 

coaduna integralmente com a disposição do art. 190 do CPC/2015216-217. 

O fato é que o consensualismo é uma realidade da rotina da Administração 

Pública, e privá-la da possibilidade de convencionar também sobre aspectos processuais é ir 

                                                                    
214  Movimento pela consensualidade na Administração Pública que se pode notar em vários dispositivos de Lei, 

como por exemplo: Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, art. 93, VX; Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
art. 43, X; Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, art. 31, XVI; Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, art. 
11, III; Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, art. 23-A. 

215  “A possibilidade conferida por lei para adoção da arbitragem como forma de solução de conflitos, nesse 
passo, indica o sentido da evolução do direito administrativo brasileiro como favorável à solução célere e 
eficaz de conflitos pela via consensual. Isso, aliás, com clara flexibilização do rigor do princípio da 
indisponibilidade do interesse público na versão da doutrina clássica. Com isso, rompe-se com a visão 
estreita da relação de verticalidade entre a Administração Pública e os particulares de modo a acolher a 
existência de relações jurídicas horizontais” (NOGUEIRA, Erico Ferrari. A arbitragem e sua utilização na 
administração pública. Disponível em: <www.agu.gov.br/page/download/index/id/692918>). 

216  Resolução nº 118/2014: “Seção V – Das convenções processuais. Art. 15. As convenções processuais são 
recomendadas toda vez que o procedimento deva ser adaptado ou flexibilizado para permitir a adequada e 
efetiva tutela jurisdicional aos interesses materiais subjacentes, bem assim para resguardar âmbito de 
proteção dos direitos fundamentais processuais. Art. 16. Segundo a lei processual, poderá o membro do 
Ministério Público, em qualquer fase da investigação ou durante o processo, celebrar acordos visando 
constituir, modificar ou extinguir situações jurídicas processuais. Art. 17. As convenções processuais devem 
ser celebradas de maneira dialogal e colaborativa, com o objetivo de restaurar o convívio social e a efetiva 
pacificação dos relacionamentos por intermédio da harmonização entre os envolvidos, podendo ser 
documentadas como cláusulas de termo de ajustamento de conduta” (Resolução nº 118/2014. Disponível em 
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-118.pdf). 

217  “Temperados por essas considerações, podemos, então, definir o Ministério Público Resolutivo como uma 
instituição que assume uma identidade proativa específica; que atua antes que os fatos se tornem 
irremediavelmente patológicos e conflituosos, utilizando seu poder de articulação e mecanismos 
extrajudiciais para equacioná-los sem a necessidade de acionar ou demandar, como prima ratio, a Justiça” 
(RODRIGUES, João Gaspar. Ministério Público resolutivo e um novo perfil na solução extrajudicial de 
conflitos: lineamentos sobre a nova dinâmica. Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-
2014-2015, p. 400). 
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contra a concepção de relação negociada entre o ente público e a sociedade218. Odete Medauar 

destaca a importância do consensualismo no âmbito da Administração contemporânea: 

 

A atividade de consenso-negociação entre Poder Público e particulares, mesmo 
informal, passa a assumir papel importante no processo de identificação de 
interesses públicos e privados, tutelados pela Administração. Esta não mais detém 
exclusividade no estabelecimento do interesse público; a discricionariedade se 
reduz, atenua-se a prática de imposição unilateral e autoritária de decisões. 
A Administração volta-se para a coletividade, passando a conhecer melhor os 
problemas e aspirações da sociedade. A Administração passa a ter atividade de 
Mediação para dirimir e compor conflitos de interesses entre várias partes ou entre 
estas e a Administração. Daí decorre um novo modo de agir, não mais centrado 
sobre o ato como instrumento exclusivo de definição e atendimento do interesse 
público, mas como atividade aberta à colaboração dos indivíduos. Passa a ter relevo 
o momento do consenso e da participação219.  

 

A consensualidade e negociação no âmbito do direito público advêm da 

necessidade de enxergar o que é público como passível de ser objeto de uma convenção. A 

concepção de uma Administração Pública consensual parte do pressuposto da própria 

efetividade da prestação do serviço público, e possui duas causas originárias: a primeira é a 

necessidade de relativizar o engessamento que a máquina pública adquiriu ao longo dos anos, 

pela extrema proteção legal e regulamentar o que acabou por legitimar a burocratização de 

todo e qualquer procedimento administrativo; a segunda exsurge da concepção de Estado 

Democrático de Direito, que exige a efetivação de inúmeras políticas públicas voltadas para 

uma sociedade plural e heterogênea – algo que já foi tratado em tópicos iniciais, e que dá 

origem, inclusive, ao processo estrutural, objeto deste estudo. 

É possível afirmar, portanto, que os processos estruturais, naturalmente de 

interesse público, podem, sim, consubstanciarem-se de arena para a realização de convenções 

processuais atípicas para a fase executiva do procedimento. 

 

 

4.2.1.3 Negócios jurídicos processuais e as medidas executivas atípicas 

 

 
                                                                    
218  “Alguns exemplos: a) escolha convencional de um perito; b) pacto de disponibilização prévia de 

documentos; c) pacto de produção antecipada de prova; d) o pacto sobre o dever de financiar o custo da 
prova; e) criação de hipótese negocial de tutela provisória de evidência (art. 311, CPC)” (DIDIER JR., 
Fredie; ZANETI JR., Hermes. Justiça multiportas e tutela constitucional adequada. In: ZANETI JR., 
Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça multiportas: mediação, conciliação, arbitragem e outros 
meios de solução adequada de conflitos. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 50). 

219  MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2. ed. rev., ampl.e atual. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 211. 
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Como já pontuado, é da natureza dos litígios estruturais o estímulo à abertura 

dialógica e à consensualidade. O que ainda é preciso investigar é se o art. 190, CPC, permitiria 

incluir as medidas atípicas executivas como objeto de negócios jurídicos processuais. 

A redação do dispositivo diz que é lícito às partes estipular mudanças no 

procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, 

poderes, faculdades e deveres processuais.  

As medidas executivas atípicas, como apontado acima, incluem-se no rol dos 

poderes do juiz, de modo que poder-se-ia pensar que os negócios jurídicos processuais não 

poderiam versar sobre esse tipo de objeto. Todavia, é certo que, sobretudo em litígios 

individuais, a execução e os meios disponíveis para satisfazê-la encontram-se na esfera de 

disponibilidade do exequente. Afinal, a quem mais interessa a satisfação do comando 

jurisdicional senão a ele. Quando as partes convencionam sobre a fase executiva, estão 

adequando o procedimento ao caso concreto – incidência da primeira parte do art. 190, 

CPC220. Sendo a convenção sobre os meios atípicos uma convenção sobre o procedimento, 

está autorizada pelo dispositivo legal citado. 

Na linha da consensualidade delineada anteriormente, é lícito às partes 

convencionarem sobre a fase executiva, de modo a adequá-la ao litígio em questão, e 

vislumbrarem alternativas mais eficientes para obter o cumprimento da sentença prolatada. As 

partes podem, via negócio jurídico processual, restringir a utilização de medidas atípicas, 

ficando a atividade do juiz limitada quanto a fixação dos meios coercitivos221, como bem 

pontuado por Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira: 

 

Evidentemente, as partes não podem, por convenção, impedir que o juiz sancione os 
ilícitos processuais relacionados ao descumprimento de decisões judiciais e ao 
embaraço da atividade executiva (arts. 77, IV, e 774, CPC). Seria o mesmo que 
admitir a convenção das partes quanto à possibilidade de ambas praticarem ilícitos, 
o que é inadmissível. 

                                                                    
220  LIPIANI, Júlia. SIQUEIRA, Marília. Negócios jurídicos processuais sobre mediação e conciliação. In: 

ZANETI JR., Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça multiportas: mediação, conciliação, 
arbitragem e outros meios de solução adequada de conflitos. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 146. 

221  Robson Renaut Godinho, ao tratar dos negócios jurídicos processuais probatórios, menciona a possibilidade 
de limitação dos poderes do juiz: “A formação de negócios processuais probatórios afetará os poderes 
instrutórios do juiz e esse ponto seguramente será fonte de intensas controvérsias, simetricamente ao que 
ocorre precisamente sobre a própria extensão de tais poderes” (GODINHO, Robson Renaut. A possibilidade 
de negócios jurídicos processuais atípicos em matéria probatória. In: CABRAL, Antônio do Passo; 
NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios processuais. 2.ed. rev., atual. e ampl., Salvador: Ed. JusPodvum, 
2016, p. 553). 
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Mas é plenamente possível que as partes convencionem, por exemplo, que não 
haverá execução da multa coercitiva eventualmente devida a uma delas ou que essa 
execução será limitada a determinado valor. 
Também é permitido que as partes convencionem a proibição de tomada de algumas 
medidas executivas. Se a execução é pautada no interesse do credor, é evidente que 
ele mesmo pode, voluntariamente, decidir estabelecer limites a ela. No fim das 
contas, é como se o credor dissesse que não quer executar de uma determinada 
maneira. As partes podem convencionar, por exemplo, que não haverá a suspensão 
das atividades empresariais, medida executiva atípica. 
Essa solução não pode causar estranheza: a) sempre foi possível, por exemplo, o 
pacto de impenhorabilidade, em que as partes limitam voluntariamente a execução, 
excluindo determinado bem da atividade executiva; b) o uso da prisão civil na 
execução de alimentos, medida típica, depende de requerimento do exequente (art. 
528, caput, CPC), exatamente porque cabe a ele decidir se vai se valer de um meio 
mais violento, como a prisão, ou se vai partir para uma execução segundo o modelo 
geral de expropriação de bens (penhora-alienação judicial). Limitações voluntárias à 
atividade executiva sempre existiram – e, como é admitido no sistema jurídico, esse 
efeito pode ser obtido por negócio processual atípico, cuja permissão é consagrada 
legalmente [...]222. 

 

Há ainda outra razão que corrobora a possibilidade de se firmarem negócios 

jurídicos processuais sobre as medidas atípicas de execução: a fase executiva do processo se 

desenvolve por responsabilidade do exequente223, nos termos do artigo 776, do CPC/2015. 

Logo, é natural e admissível que tenha a liberdade de convencionar sobre os termos em que 

deseja se responsabilizar perante o devedor.  

Frisa-se que os poderes do juiz não são absolutos. Isso fica bem claro quando 

diante de um litígio individual. A autoridade judicial está limitada pela autonomia da vontade 

das partes, corolário da nova legislação processual.  

Os litígios de interesse público, por sua vez, não se submetem à lógica 

bipolarizada e patrimonial, de modo que a reflexão sobre a possibilidade do uso dos negócios 

jurídicos processuais para fixação de medidas executivas atípicas deve ser mais cautelosa. 

Isso se deve ao fato de que as limitações eventualmente impostas pelos atores processuais, em 

que pese voltadas para a maior efetividade do processo, poderão causar impactos diretos na 

garantia dos direitos tutelados por esta via. 

Se a execução se frustra, mesmo com a fixação de uma medida executiva atípica 

previamente negociada, os direitos que a sentença estrutural pretendia alcançar estarão 

                                                                    
222  DIDIER JR, Fredie et al. Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IVM 

297 e 536, §1º, CPC. In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas executivas. 

Salvador: JusPodivm, 2018, p. 342-343. 
223  DIDIER JR, Fredie et al. Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IVM 

297 e 536, §1º, CPC. In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas executivas. 

Salvador: JusPodivm, 2018, p. 343. 
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desamparados. É por isso que, ainda que plenamente possíveis e recomendáveis224, as 

convenções processuais nos processos estruturais não devem ser enquadradas como absolutas, 

imutáveis e oponíveis ao juiz de forma definitiva. A efetividade almejada pela conjugação dos 

meios atípicos de execução com os negócios jurídicos processuais deve andar em sintonia 

com a proteção dos bens jurídicos objetos da sentença estrutural. 

A complexidade da fase executiva do processo estrutural demanda a participação 

do juiz na celebração e execução do negócio jurídico processual 225. Essa é uma nota distintiva 

dos processos estruturais e uma verdadeira releitura dos negócios jurídicos processuais, 

porque essas convenções, em seu sentido clássico, dispensam a participação do órgão 

julgador. Tanto é que o art. 190, CPC, não condicionou a eficácia dos negócios processuais a 

qualquer tipo de homologação judicial226. 

E não é apenas porque se está diante de litígios estruturais – naturalmente de 

interesse público –, mas também porque a esse fato junta-se o poder do juiz de impor medidas 

atípicas executivas para promover o cumprimento das sentenças estruturais. A soma dos dois 

fatores recomenda, em prol da garantia dos direitos envolvidos – lembrando que a máxima 

amplitude da tutela jurisdicional coletiva é fundamento do processo estrutural, quando em 

conflito direitos de grupo – que o órgão julgador participe do negócio jurídico processual, 

orientando-o, até para que lhe seja oponível227-228. 

                                                                    
224  “Outra forma de interpretação constitucional do art. 139, IV do CPC está na possibilidade de negociações 

executivas de cumprimento de sentença, bem analisada por Lênio Streck que considera o dispositivo “fonte de 
uma satisfação processual-jurisdicional sofisticada e comparticipativa dos direito”. Trata-se de técnica útil à 
execução de direitos sociais, de demandas de reintegração de posse em caso de ocupações sociais, de tutela de 
concessão de medicamentos, de gradual reestruturação do sistema público de saúde, de imposição de medidas 
de fazer e não fazer no campo ambiental e consumerista. Busca a melhor forma de cumprimento com a 
participação ativa de todas as partes, realizando, também por este caminho, o direito fundamental à tutela 
executiva” (FERREIRA, Gabriela Macedo. Poder geral de efetivação: em defesa da constitucionalidade da 
técnica de execução dos direitos do art. 139, IV do Código de Processo Civil. In: TALAMINI, Eduardo; 
MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas executivas. Salvador: JusPodivm, p. 371-394, 2018, p. 382). 

225  Nesse sentido: “Também se admite, como se disse em item anterior, a execução negociada das decisões 
estruturais, sobretudo daquelas que determinam a implantação de políticas públicas. Nesse caso, a 
convenção processual incluirá o órgão julgador” (DIDIER JR, Fredie et al. Diretrizes para a concretização 
das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IVM 297 e 536, §1º, CPC. In: TALAMINI, Eduardo; 
MINAMI, Marcos Youji. Medidas atípicas executivas. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 343). 

226  CIANCI, Mirna; MEGNA, Bruno Lopes. Fazenda Pública e negócios processuais no novo CPC: pontos de 
partida para o estudo. In: CABRAL, Antônio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios 
processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Ed. JusPodvum, 2016, p. 626. 

227  Ada Pellegrini Grinover, ao tratar da sentença estrutural, aponta para essa necessidade de que também a fase 
executiva seja norteada pela comparticipação – norte para a tese aqui defendida de que cabe às partes, em 
conjunto com o juiz, fixarem as medidas atípicas de execução: “O cumprimento de 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 do cumprimento de sentença, sempre em comunicação estreita 
com o juiz e sob seu comando” (GRINOVER, Ada Pellegrini. Caminhos e descaminhos do controle 
jurisdicional de políticas públicas no Brasil. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; 



96 

As soluções negociadas são tratadas por Bruno José da Silva Nunes exatamente 

nessa linha da máxima amplitude da tutela coletiva: 

 

Todavia, o fato de o direito ser indisponível não impede a formação de consenso 
para sua efetivação nem afasta a existência de espaços de negociação, inclusive em 
relação aos quais é possível fazer concessões. 
Uma proposta de esclarecimento dessa questão é apresentada por Rodolfo de 
Camargo Mancuso, que defende a possibilidade de obtenção de solução negociada 
envolvendo direitos coletivos, desde que alcançada a proteção ou reparação do 
direito objeto da ação coletiva. O autor sustenta que “[…] no âmbito da ação civil 
pública, deve sempre prevalecer o interesse na efetiva tutela dos valores maiores da 
sociedade civil, a que esse instrumento processual está vocacionado, de sorte que, se o 
objetivo colimado – proteção ou reparação ao interesse metaindividual ameaçado ou 
lesado – puder ser alcançado pela via negociada, com economia de tempo e custos, 
não há motivo plausível para se negar legitimidade a essa solução consensual229. 

 

E não é apenas por isso. Como já assinalado em momento anterior, a sentença 

estrutural se encerra, via de regra, com um comando simples, mas destinado à realização de 

inúmeras ações dispostas em um plano a ser elaborado na fase de cumprimento de sentença, 

ou mesmo de forma terceirizada, com a participação de um ente fiscalizador, auxiliar do 

juízo230-231. A sentença traduz o objetivo de resguardar os direitos debatidos no curso do 

processo. Mas é na fase de cumprimento de sentença que se perceberá a complexidade das 

ações a serem executadas pelos atores processuais e terceiros intervenientes232. 

                                                                                                                                                                                                                   

COSTA, Suzana Henriques da. O processo para solução de conflitos de interesse público. Salvador: 
Juspoivm, 2017, p. 446). 

228  Há autores que defendem que, mesmo nos processos de interesse público, a fase executiva negociada 
acontece de forma bilateral, cabendo ao juiz apenas homologar tais convenções. É o caso de Eduardo José da 
Fonseca Costa, ao dizer que o “acordo sobre o cronograma de cumprimento voluntário” é, na verdade, um 
negócio processual ou negócio jurídico executivo. Para ele, trata-se de acordo celebrado entre autor e réu, sendo, 
portanto, bilateral, cabendo ao juiz, tão somente, a sua homologação: “Como se vê, em execuções complexas, 
delongadas sob racionalidade cooperativa, a dinâmica processual assemelha-se a uma atividade regulatória: as 
cláusulas do acordo de cronograma definem os marcos (rule-making) e os meios de fiscalização do cumprimento 
do cronograma (monitoring)” (COSTA, Eduardo José da Fonseca. A execução negociada de políticas públicas. 
Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 212, ano 37, p. 41-48, out. 2012, p. 48). 

229  Nessa passagem transcrita o autor trata do plano material de soluções negociadas, mas a lógica pode ser 
replicada para os acordos processuais: NUNES, Bruno José Silva, Da legitimação-participação para 
firmar ajustes de direito material coletivo: a efetivação de direitos mediante consenso promovido por 
associações. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2017, p. 137. 

230  ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. Revista de Processo – 
RePro, v. 225, p. 02-410, 2013). 

231  Abram Chayes fala em sua obra sobre o apoio de outsiders -”masters, experts, and oversight personnel”- ao 
juízo, para a adequada solução dos conflitos de interesse público: CHAYES, Abram. The role of the judge in 
public law litigation. 89 Harv. L. Rev. nº 9, 1976. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; 
COSTA, Suzana Henriques da. O processo para solução de conflitos de interesse público. Salvador: 
Juspoivm, 2017, p. 35. 

232  Ainda que não seja o objeto específico deste estudo, é possível fazer um paralelo desse modelo especial de 
cumprimento de sentença com as claims resolution facilities norte-americanas. Cabral e Zaneti trataram do 
tema, mais sob o viés patrimonial do que de obrigações de fazer e não fazer, mas as digressões aplicam-se ao 
cumprimento de sentenças estruturais com esse viés obrigacional, sobretudo porque o objetivo das claims 
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Se o juiz participa desse plano de ações, ainda que para homologá-lo em juízo, 

participará também inevitavelmente da convenção sobre as medidas executivas atípicas que se 

darão, senão nesse mesmo plano, em um negócio jurídico específico com essa finalidade233. 

Essa participação traz apenas benefícios a todas as partes: (i) permite a oponibilidade da 

convenção ao magistrado, que deverá obedecê-la em respeito à autonomia da vontade das 

partes; (ii) permite maior efetividade do provimento jurisdicional, que terá sido construído de 

forma comparticipativa, atraindo uma menor resistência em seu cumprimento; (iii) e não 

impede que o juiz, detentor do poder – não absoluto repita-se –, fixe as medidas coercitivas 

necessárias ao cumprimento de decisões, reveja o plano, convoque as partes para uma nova 

rodada de negociação, quando frustrados os meios anteriormente negociados, e, inexistindo 

composição, atraia para si o ônus argumentativo de fixar os meios executivos necessários, 

adequados, proporcionais, razoáveis e atrelados à finalidade do processo. 

                                                                                                                                                                                                                   

resolution facilities é o de dar efetividade, celeridade, um certo tecnicismo, e, principalmente, viabilizar um 
diálogo mais acurado entre Poder Judiciário e população na fase executiva do processo: “As claims 

resolution facilities surgiram pela necessidade de gerir o cumprimento de decisões e a execução civil em 
litígios de massa complexos. Seu principal escopo é promover, com mais eficiência e menos custos, a 
execução de planos privados, autocomposições judiciais ou extrajudiciais, ou decisões judiciais em 
processos coletivos. [...] 

 Em suma, fato é que uma das características deste instrumento é dispor de uma forma otimizada de diálogo 
com o Judiciário, com os indivíduos e com a comunidade ou grupos atingidos pelo dano ou comportamento 
ilícito. [...] As claims resolution facilities têm um potencial transformador na prática da tutela coletiva, e 
significam uma nova forma de pensar diversos institutos do direito processual: são uma nova modalidade de 
participação de terceiros no processo; podem ser constituídas por convenções processuais (art.190 e 200 do 
CPC) ou por delegação de funções jurisdicionais por atos conjuntos (art.69 do CPC), dois temas que estão 
nas últimas fronteiras de pesquisa acerca das fontes das normas processuais e das funções da jurisdição no 
mundo contemporâneo. Também representam uma nova forma de gestão e organização do processo coletivo 
(case management) e podem revelar-se especialmente úteis nos litígios estruturantes. Podem ainda ser 
consideradas uma espécie de medida indutiva e de apoio para que se obtenha a implementação, cumprimento 
ou satisfação dos direitos coletivos (art.139, IV, 536 §1° e 537, todos do CPC). (p. 22) (CABRAL, Antônio 
do Passo; ZANETI JR., Hermes. Entidades de infraestrutura específica para a resolução de conflitos 
coletivos: as claims resolution facilities e sua aplicabilidade no Brasil. 2018. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/37368086/Entidades_de_infraestrutura_espec%C3%ADfica_para_a_resolu%C
3%A7%C3%A3o_de_conflitos_coletivos_as_claims_resolution_facilities_e_sua_aplicabilidade_no_Brasil_
Claims_resolution_facilities_and_their_applicability_in_Brazilian_Law>). 

233  Didier e Cabral trazem algumas diretrizes para o que consideram relevante ao tema dos negócios jurídicos 
processuais e as medidas atípicas executivas, das quais se destacam as duas últimas, pela pertinência ao 
objeto desta pesquisa: “Resumimos mais algumas diretrizes: i) não se admite negócio jurídico processual 
que exclua as sanções decorrentes da prática de ilícitos processuais; ii) admite-se renúncia do direito à multa 
e a promessa de não executar o valor da multa; iii) admite-se negócio jurídico processual em que se aceite, 
previamente, o uso de medidas executivas atípicas como técnica principal (não subsidiária) de efetivação da 
decisão; iv) admite-se negócio jurídico processual em que se aceite, previamente, o uso de determinadas 
medidas executivas atípicas, que passam, por isso, a ser medidas típicas, de origem negocial” (DIDIER JR., 
Fredie; CABRAL, Antônio do Passo. Negócios jurídicos processuais atípicos e execução. Revista de 
Processo. v. 275, p. 193-228, jan. 2018. DTR\2018\7920). 
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Se as medidas executivas atípicasse mostrarem-se inúteis ou insuficientes, caberá 

ao magistrado orientar novos meios para que a sentença estrutural seja efetivada e a fase 

executiva alcance seu objetivo234. 

E com essas considerações chega-se à seguinte proposição: as medidas atípicas de 

execução podem ser objeto de negócio jurídico processual em processos estruturais, de modo 

a adequar a efetividade do provimento jurisdicional – máxima amplitude da tutela coletiva –, 

à legitimidade constitucional de tais medidas. Para isso, recomenda-se a participação do juiz 

na realização da convenção processual com esse objeto, enquanto detentor do poder de fixar 

os meios necessários ao cumprimento das decisões. Com isso, o modelo constitucional de 

processo será preservado, sobretudo pela comparticipação, pela garantia do contraditório e da 

fundamentação das decisões. 

 

 

4.2.1.4 Estudo de caso: o litígio estrutural das creches e pré-escolas no município de São 

Paulo 

 

 

Um dos casos referenciados ao longo deste estudo é aquele relacionado às creches 

e pré-escolas do município de São Paulo. Como pontua Suzana Henriques Costa, sempre 

houve um déficit histórico de vagas na educação infantil naquele município235, o que levou à 

propositura de inúmeras ações individuais e coletivas, com o objetivo de obter, coativamente, 

a criação de novas vagas para crianças paulistas, de forma a atender a demanda pela educação. 

                                                                    
234  A tese de doutoramento de Bruno José da Silva Nunes sintetiza com maestria a ideia defendida neste 

trabalho de que a negociação processual sobre os meios atípicos de execução (procedimento) é caminho a 
ser priorizado nos litígios de interesse público em prol da tutela coletiva adequada e eficiente: “Há, portanto, 
um espaço de concretização do direito que permite a negociação entre os envolvidos, de modo que em 
diversos casos será necessário realizar uma ponderação entre os valores em conflito para definir a forma de 
efetivação prática dos direitos coletivos. Nesse sentido, a concessão possível no âmbito das soluções 
negociadas para a tutela coletiva diz respeito à identificação da melhor forma de concretizar os direitos 
coletivos no caso concreto, mediante o estabelecimento das medidas a serem adotadas (e aspectos de forma, 
prazo e lugar de implementação), examinando se a solução adotada é adequada ou não para equacionar o 
caso concreto.” (NUNES, Bruno José Silva, Da legitimação-participação para firmar ajustes de direito 
material coletivo: a efetivação de direitos mediante consenso promovido por associações. Tese (Doutorado) 
– Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017, p. 152-153). 

235 “Dados do município de São Paulo, de setembro de 2014, indicavam a existência de 225.806 vagas em 
creches e 203.415 vagas em pré-escola. A lista de crianças esperando vagas contava com de 160.495 
inscritos para creche e 12.082, para pré-escola” (COSTA, Susana Henriques da. Acesso à justiça: promessa 
ou realidade? Uma análise do litígio sobre creche e pré-escola no município de São Paulo. Civil Procedure 
Review, v.7, n.2: 38-68, may.-aug., 2016, p. 46). 
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Uma dessas ações, e a mais emblemática delas, é a de nº 0150735-

64.2008.8.26.0002, julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Após o trâmite 

em primeira instância, a apelação foi interposta e, antes de seu julgamento, deu origem à 

primeira audiência pública da história do Tribunal de Justiça paulista236. Foi oportunizada a 

conciliação entre as partes, mas sem sucesso. 

Sobreveio, então, o acórdão do Tribunal, que condenou o Município de São Paulo 
a:(i) criar, no mínimo, 150.000 (cento e cinquenta mil) novas vagas em creches e em 
pré-escolas para crianças de zero a cinco anos de idade; (ii) incluir na proposta 
orçamentária a ampliação da rede de ensino atinente à educação infantil de acordo 
com a ampliação determinada, (iii) apresentar plano de ampliação de vagas e de 
construção de unidades de educação infantil, de forma a atender toda a demanda 
oficialmente cadastrada, de acordo com o Plano Nacional de Educação. A decisão, 
paradigmática, determinou a vinculação do Município ao cumprimento do seu 
próprio plano de metas e teve repercussão social relevante. O acórdão não transitou 
em julgado, pois houve interposição de recursos especiais e extraordinários, 
pendentes de julgamento. Há, porém, execução provisória em andamento, uma vez 
que o efeito suspensivo aos recursos pleiteado pela Municipalidade, foi negado.237 
 

Trata-se de típico caso de processo estrutural, em que, ao invés de se determinar a 

execução de um ato isolado, como a criação de um certo número de vagas para alunos, teve 

como principal propósito, alterar uma prática institucionalizada danosa, que é a constante 

deficiência de vagas em creches e pré-escolas. 

Um aspecto interessante desse caso, e que corrobora em certa medida o que se 

defende nesta pesquisa, é que, mesmo após a fixação da condenação (e ainda na pendência do 

trânsito em julgado), permanecem ocorrendo as audiências públicas, com a presença não 

apenas das partes, mas dos demais colaboradores – autoridades, órgãos públicos, entidades 

especialisdas, entr outros. Uma delas foi designada pela decisão de 03/04/2017, com o 

seguinte teor: 

Fl.3063: Ausente jusitificativa plausível, resta indeferido o pedido. Diante da 
relevância social do tema e amparado pelos artigos 177 do Regimento Interno desta 
Corte de Justiça bem como em atenção ao disposto nos artigos 21, XVII e 154 do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, designa-se o dia 1 de junho de 
2017, às 10 horas, no salão do Júri do Palácio da Justiça, para a realização de 
Audiência Pública, a fim de que se possa ouvir as autoridades responsáveis pela 
educação infantil, sobre o cumprimento do quanto decidido pelo V. Acórdão de fls. 
2.022/2.065. Nesse passo, importante ouvir-se o Exmo. Sr. Prefeito do Município de 
São Paulo; o Sr. Secretário Municipal de Educação; o Secretário Municipal de 
Planejamento, Obras e Gestão; o Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e 
Obras; o Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos; representantes das entidades 
autoras; representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo; a Coordenadoria da Infância e da Juventude, bem como, demais 

                                                                    
236 COSTA, Susana Henriques da. Acesso à justiça: promessa ou realidade? Uma análise do litígio sobre 

creche e pré-escola no município de São Paulo. Civil Procedure Review, v.7, n.2: 38-68, may.-aug., 2016, p. 
52. 

237 COSTA, Susana Henriques da. Acesso à justiça: promessa ou realidade? Uma análise do litígio sobre 
creche e pré-escola no município de São Paulo. Civil Procedure Review, v.7, n.2: 38-68, may.-aug., 2016, p. 
52 
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entidades convidadas e interessadas, as quais poderão encaminhar por escrito suas 
contribuições sobre o tema, enviando email para decano@tjsp.jus.br, fazendo 
referência aos autos supra. Visando a um melhor aproveitamento dos trabalhos, 
designa-se, também, o dia 27 de abril de 2017, às 14 horas, na sala 640 do Palácio 
da Justiça para a realização de Reunião Preparatória, convidando-se as partes e 
demais interessados (por e-mail) a comparecerem para que se possa traçar o 
cronograma definitivo a ser divulgado com antecedência mínima de 20(vinte) dias 
antes da audiência pública. Oficie-se a E. Presidência solicitando autorização para a 
disponibilização das referidas dependências no dia, bem como a instalação de 
equipamentos de gravação, estenotipistas e transmissão on line. São Paulo, 03 de 
abril de 2017.238 
 

Após a realição de audiências públicas, as partes firmaram acordo, já homologado 

em juízo, o que comprova o poder de promoção de soluções adequadas para litígios 

complexos por meio do consenso. 

Embora não se tenha notícia da entabulação de medidas executivas atípicas pelas 

partes em sede do plano de execução das obrigações (elaborado em cumprimento da decisão 

condenatória), é certo que se trata de um caso em que esse mecanismo poderia ter sido 

utilizado em substituição às medidas executivas típicas, como forma de dar coercitividade ao 

comando jurisdicional. 

Esse estudo de caso ilustra também o fato de que, quando o provimento é 

construído em diálogo com as partes, e com a comunidade afetada (no caso citado, pela via 

das audiências públicas), as decisões judiciais têm aptidão para serem muito mais efetivas, 

assertivas, potencializando o seu cumprimento.  

 

 

4.2.1.5 Hipóteses concretas de aplicação consensual das medidas atípicas executivas   

 

 

Ainda que não se tenha notícia da fixação de medidas atípicas executivas para 

cumprimento de sentenças estruturais na forma de negócios jurídicos processuais, é possível 

se pensar em algumas hipóteses que poderiam ser enquadradas como tal. 

Um primeiro exemplo é a possibilidade de se determinar a intervenção judicial na 

administração da pessoa jurídica que venha a descumprir o plano de ações decorrente da 

sentença estrutural. Esse método, inclusive, já foi utilizado em uma ação nitidamente com 

feição estrutural, ajuizada pelo Município de Ouro Preto contra a Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Ouro Preto. A ação, que tramita sob o nº 0040552-23.2015.8.13.0461, tem 
                                                                    
238 BRASIL, TJSP – Despacho proferido na ação nº 0150735-64.2008.8.26.0002. Disponível em 

https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.foro=990&processo.codigo=RI001GO030000#?cdDocument
o=86. Acesso em 04 de abril de 2019. 
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como objetivo reestabelecer o funcionamento do hospital, a partir da administração adequada 

dos recursos financeiros repassados pelo Município. 

Diante de fatos conducentes à conclusão pela má administração da Santa Casa, o 

Juíoz da o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto/MG determinou, liminarmente, a 

intervenção judicial, a destituição da Mesa Administrativa da Irmandade, a busca e apreensão 

de documentos contábeis e gerenciais do hospital e a decretação da indisponibilidade de seus 

bens móveis e imóveis. 

No caso, a intervenção judicial não foi utilizada como meio executivo atípico para 

cumprimento de sentença estrutural, mas nada impede que o seja, nos moldes em que ocorreu 

no referido processo. 

É possível, ainda, se pensar na fixação de impedimentos específicos às pessoas 

jurídicas para os casos em que a sentença estrutural for descumprida, como a suspensão do 

direito de obter determinadas licenças ambientais. Essa medida é gravosa porque tem o 

potencial de inviabilizar a atividade de empresa. Por essa razão é preciso que os princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, tratados em capítulo próprio, orientem a sua 

previsão e aplicação, para não se incorrer em abusos.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

O Estado Democrático de Direito, consagrado no Brasil pela promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é um paradigma não apenas 

legislativo, mas, sobretudo, social e político. Vê-se uma crescente emancipação de direitos 

fundamentais individuais, difusos e coletivos, fruto da consagração no texto constitucional e 

também do reconhecimento social de que as garantias dos indivíduos, dos grupos e da 

sociedade em geral foram postas na norma para serem verdadeiramente efetivadas. 

Ao mesmo tempo em que as relações sociais vão se tornando mais imbricadas e 

complexas, cresce em paralelo o número e a complexidade das questões judicializadas e 

submetidas ao Poder Judiciário. Cada vez mais, os juízes são chamados a se pronunciarem e 

decidirem questões de política pública, decorrentes de ações danosas ou omissões 

inconstitucionais que resultam na violação de direitos fundamentais individuais, difusos e 

coletivos.  

Essa mesma realidade é que levou a Suprema Corte norte-americana a se 

pronunciar sobre o racismo, a desigualdade social dele decorrente e a necessidade de 

implementar mudanças institucionais para acabar com o sistema escolar segregacionista, por 

meio da releitura do princípio da igualdade, no emblemático caso Brown vs. Board of 

Education of Topeka, ainda na década de 1960. 

Esse e outros casos da mesma natureza deram origem às primeiras obras, 

capitaneadas pelas lições de Owen Fiss, a respeito do que se viria a chamar de processos 

estruturais: processos que lidam com casos complexos, multiplicidade de atores processuais, 

inúmeros interesses imbricados, e a necessidade de se efetivarem valores constitucionais 

violados por uma determinada prática institucionalizada.  

No Brasil, embora seja possível perceber a crescente judicialização de questões de 

política pública e de processos que deveriam ser tratados como estruturais, o tratamento dado 

a esses casos ainda tem se pautado numa lógica processual tradicional, bipolar, patrimonial e 

retrospectiva. Ainda que os litígios judicializados digam respeito a grupos ou à coletividade, a 

lógica empregada para solucioná-los não é adequada à sua natureza. 

E é por essa razão que inúmeros provimentos jurisdicionais escapam ao seu 

objetivo principal, deixando de efetivar os direitos que o processo se propôs a tutelar, ou 

determinam medidas tão danosas quanto as ações ou omissões que deram causa ao processo. 
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A inefetividade e inadequação do modelo processual clássico para o tratamento de litígios 

complexos foi a provocação que deu causa a este estudo, cuja proposta essencial foi a de 

propor soluções teóricas para esse problema. 

A reforma estrutural a que alude Fiss exige que o processo civil clássico seja 

reinterpretado, adequando seus institutos tradicionais a um tipo de litígio multipolar, em que o 

juiz incumbe-se de reestruturar, ou, ao menos, de conduzir a reestruturação dos organismos 

sociais, especificamente quanto aos aspectos que regem o fato tratado no processo. 

Essa realidade deu ensejo ao presente estudo, em uma necessidade de se apreender 

em que medida seria possível atribuir ao processo estrutural a efetividade que ele reclama. O 

tema foi estudado a partir da fase processual em que os direitos e garantias deveriam ser 

materialmente realizados, isto é, a fase executiva ou de cumprimento de sentença. 

Partindo-se das peculiaridades do processo estrutural, examinadas na pesquisa à 

luz de seus pressupostos e fundamentos, o questionamento que se pretendeu responder foi o 

de em que medida os meios atípicos de execução, previstos no artigo 139, IV, do CPC/2015, 

poderiam ser úteis na efetividade das sentenças estruturais, e, a partir disso, se seria possível 

valer-se, legitimamente, de negócios jurídicos processuais com este objeto. 

Ao final, sugere-se que as medidas atípicas de execução são formas de 

proporcionar efetividade aos provimentos estruturais, exatamente porque permitem uma 

adequação do procedimento ao caso concreto. Os atores processuais têm a possibilidade de 

aplicar meios, não tipificados na norma, que melhor se adequam à finalidade que aquele 

determinado processo almeja. 

Paralelamente, defende-se a necessidade de que a fixação dessas medidas atípicas 

seja submetida ao contraditório pleno, à luz do modelo constitucional de processo, sobretudo 

em litígios com feição estrutural, a fim de que adquiram a legitimidade necessária para 

sustentar os provimentos judiciais. A comparticipação é fundamental para que não sejam 

violados direitos e garantias constitucionais, inclusive do executado, já que permite às partes e 

ao juiz tomar conhecimento dos efeitos e proporções que a fixação de meios coercitivos pode 

acarretar nas mais diversas esferas de direitos. 

Ademais, vislumbra-se a possibilidade do estabelecimento de meios atípicos de 

execução em meio a um ambiente de consensualidade e negociação processual (art. 190, 

CPC). Para tanto, foi necessário apresentar a possibilidade de que normas processuais sejam 

objeto de convenções, mesmo quando diante de processos de interesse público, e mesmo 

quando a parte é a Administração Pública. 
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Este estudo pretendeu fazer uma reflexão sobre o modelo processual adequado de 

tratamento dos processos estruturais, levando em consideração o interesse público que os 

norteia, a orientação prospectiva das decisões, a causalidade complexa, o policentrismo e a 

multipolaridade, a máxima amplitude da tutela coletiva, o princípio democrático, o princípio 

do contraditório, a participação potenciada e a necessidade de estímulo às soluções 

consensuais. 

O modelo constitucional de processo orientou todo o estudo realizado, para 

sustentar as balizas sobre as quais a aplicação das medidas atípicas de execução aos processos 

estruturais deve estar calcada: a comparticipação, o contraditório como direito de influência e 

não surpresa, e a efetividade. 
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