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RESUMO
Horival Marques de Freitas Junior. O Ministério Público e os meios alternativos
de solução de conflitos coletivos. 2018. 313 páginas. Doutorado – Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
Diante do alto índice de litigiosidade verificado nas diversas instâncias do
Judiciário brasileiro, os meios alternativos de solução de conflitos vêm ganhando crescente
atenção no sistema processual brasileiro, em movimento que atingiu seu ápice nos anos de
2015-2016, com a vinda de novos estatutos legislativos voltados às soluções consensuais: Lei
13.105, de 18 de março de 2015 (novo Código de Processo Civil Brasileiro), Lei 13.129, de 26
de maio de 2015 (nova Lei da Arbitragem) e Lei 13.140, de 26 de junho de 2015 (Lei da
Mediação). No contexto dessas tendências, o Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) firmou o acordo de cooperação técnica 14/2012 junto ao Ministério da Justiça, tendo
como objeto “a conjunção de esforços dos partícipes no sentido de desenvolvimento de uma
política de democratização do acesso à justiça por meio da realização de cursos de
Aperfeiçoamento em Técnicas de Mediação e Composição de Conflitos e de Direitos
Humanos”. Assim, em 1º de dezembro de 2014, foi editada a Resolução 118, dispondo sobre a
política nacional de incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público, com
referência às seguintes práticas autocompositivas no âmbito das diversas unidades do Parquet
brasileiro: a) negociação; b) mediação; c) conciliação; d) práticas restaurativas; e e) convenções
processuais. A partir da ampla legitimidade conferida pela Constituição de 1988 e diante da
expressa orientação de que a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos
deverão ser estimulados por todos, inclusive os membros do Ministério Público (art. 3º do CPC2015), propõe-se o aprimoramento da atuação da instituição enquanto agente fomentadora de
soluções consensuais no âmbito da tutela coletiva. Ademais, ante algumas insuficiências do
atual microssistema das ações coletivas, a pesquisa foi também direcionada à obtenção de
propostas de alterações hermenêuticas e legislativas, tendo como foco a ampliação das soluções
coexistenciais no âmbito do processo coletivo brasileiro e a premissa de que o Ministério
Público deve, cada vez mais, incorporar em seu perfil o papel de “represente adequado” para
as questões transindividuais.
Palavras-Chave: meios alternativos de solução de conflitos – novo Código de
Processo Civil – Ministério Público – tutela coletiva – processo coletivo.

ABSTRACT
Considering the high level of litigation found in several instances of Brazilian
Judiciary, alternative dispute resolution has been attracting increasing attention in Brazilian
procedural system, a movement which has reached its pinnacle in 2015-2016, with the coming
of new laws aimed at mutual consent resolutions: Law No. 13.105 of March 18, 2015 (new
Brazilian Civil Procedure Code), Law No. 13.129 of May 26, 2015 (new Law on Arbitration)
and Law No. 13.140 of June 26, 2015 (Law of Mediation). Within the context of these trends,
National Council of Public Prosecutor's Office has signed the technical cooperation agreement
14/2012 with Ministry of Justice, aiming at "the combination of parties' efforts in order to
develop a policy of democratization of access to justice through courses on Improvement in
Mediation Techniques and Composition of Conflicts and Human Rights". Thus, on December
1, 2014, Resolution 118 was issued about the national policy of incentive to self-mediation
within Public Prosecutor's Office, referring to the following practices of self-mediation in
several units of Brazilian Public Prosecution Service: a) negotiation; b) mediation; c)
reconciliation; d) restorative practices, and e) procedural conventions. Based on the plentiful
legitimacy provided by the Constitution of 1988 and considering the avowed guidance that
mediation and other methods of mutual consent resolutions of conflicts should be encouraged
by all, including members of Public Prosecutor's Office (article 3 of Civil Procedure Code2015), the improvement of the institution's activity as an agent fomenting mutual consent
resolutions within collective protection is proposed. Furthermore, due to insufficiency of the
current class action system, the research has also been carried out to obtain proposals for
hermeneutical and legislative changes, focusing on the expansion of coexisting solutions within
the Brazilian collective process and the assumption that Public Prosecutor's Office should,
increasingly, include in its profile the adequacy of class representation.
Keywords: alternative dispute resolution - new Brazilian Civil Procedure Code
- Public Prosecutor's Office – class actions - adequacy of representation.

RÉSUMÉ
Devant le haut répertoire contentieux vérifié auprès des diverses instances du
Judiciaire brésilien, les modes alternatifs de règlements des conflits gagnent croissante attention
dans le système procédural brésilien, notamment entre 2015 – 2016, avec l'avènement de
nouveaux règlements legislatifs disposés vers le consensus: la Loi 13.105, du 18 mars 2015
(nouveau Code de Procédure Civile Brésilien), la Loi 13.129, du 26 mai 2015 (nouvelle Loi
d'Arbitrage) et la Loi 13.140, du 26 juin 2015 (la Loi de Médiation). Dans le contexte de ces
tendances, le Conseil National du Ministère Public (CNMP) a conclu l'accord de coopération
technique 14/2012 auprès du Ministère de Justice, ayant pour objet «la conjonction d'efforts des
parts vers le développement d'une politique de démocratisation de l'accès à la justice par
l'achèvement des cours de Perfectionnement en Techniques de Médiation et Composition de
Conflits et de Droits Humains». Ainsi, au 1er décembre 2014, fut éditée la Résolution 118 qui
dispose à propos de la politique nationale stimulant l'autocomposition dans le cadre du
Ministère Public, en ce qui concerne les suivantes pratiques autocompositives dans le cadre des
diverses unités du Parquet brésilien: a) négociation; b) médiation; c) conciliation; d) pratiques
restauratives; et e) conventions procédurales. A partir de l'ample légitimité allouée par la
Constitution de 1988 et devant l'exprèsse orientation que la médiation et d'autres méthodes de
solution consensuelle de conflits devront être stimulées par tous, y compris les membres du
Ministère Public (art. 3e du CPC-2015), on y propose le perfectionnement de l'action de
l'institution en tant qu'agent aiguillon de solutions consensuelles dans le cadre de la tutelle
collective. En outre, devant quelques manques du présent microsystème des actions collectives,
la recherche a également ciblé l'obtention de quelques propositions de modifications
herméneutiques et legislatives, ayant pour but d'aggrandir les solutions coexistencielles dans le
cadre du procès collectif brésilien et la prémisse que le Ministère Public doit intégrer
progressivement à son profil celui du «représentant adéquat» pour les questions
transindividuelles.
Mots clés : modes alternatifs de règlements des conflits - nouveau Code de
Procédure Civile Brésilien - Ministère Public - tutelle collective - procès collectif brésilien.
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INTRODUÇÃO
1. Atualidade e relevância do tema
Durante a década de 70, Frank Sander, professor da Faculdade de Direito de
Harvard, cunhou a expressão “meios alternativos de solução de conflitos” (tradução de
alternative dispute resolution - ADR1), em decorrência da percepção de que nem todas as
espécies de litígios eram eficazmente resolvidas pelo sistema processual tradicional.
Algumas situações deveriam ser encaminhadas à arbitragem, mediação ou outros
mecanismos mais adaptados às especificidades de um determinado litígio, como forma de
melhor proteção do direito material em questão. A partir de então, passou-se a desenvolver a
ideia de uma “Justiça multiportas”2, não mais se podendo reduzir a garantia do acesso à justiça
pelo necessário acesso às vias jurisdicionais.
Conforme demonstrado por Mauro Cappelletti, a decisão decorrente da “justiça
contenciosa” destina-se a meramente resolver o litígio como um episódio do passado, não
destinado a perdurar. Neste passo, as sociedades atuais convivem com conflitos que não seriam
satisfatoriamente resolvidos por esse tipo de decisão. Isso porque as relações intersubjetivas
estão cada vez mais complexas e imbricadas, decorrentes da sociedade em rede3 em que
vivemos, de modo que, em geral, a conservação das relações tem se mostrado necessária como
forma de acarretar vantagens a toda a sociedade.
Com efeito, indivíduos e/ou entidades em conflito não raro fazem parte de um
mesmo grupo ou estão presos a uma relação mais complexa entre eles. Portanto, o caráter
contencioso das soluções adjudicadas necessita ser evitado, emergindo os métodos de decisão

1

A expressão foi empregada por Frank Sander durante a National conference on the causes of popular
dissatisfaction with the administration of Justice, realizada em Mineapolis, nos Estados Unidos, em 1976,
posteriormente objeto de publicação sob o artigo Varieties of dispute processing.
2
A experiência da Multi-door Courthouse foi igualmente sugerida em 1976 por Frank Sander, professor emérito
da Harvard Law School.
3
Manuel Castells trata do tema, ao analisar a sociedade e a economia do início do século XXI. De acordo com o
autor, o surgimento da “sociedade em rede” tornou-se possível em razão do desenvolvimento das novas tecnologias
da informação que “agruparam-se em torno de redes de empresas, organizações e instituições para formar um novo
paradigma sociotécnico”. Segundo a conceituação por ele apresentada: “redes são estruturas abertas capazes de
expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde
que compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por exemplo, valores ou objetivos de desempenho). Uma
estrutura social com base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de inovação sem ameaças
ao seu equilíbrio” (A sociedade em rede, pp. 477 e 499).
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coexistencial como opção mais adequada, pois, quando frutíferos, acabam por “remendar uma
situação de ruptura ou tensão”4, privilegiando a manutenção da boa relação entre os envolvidos.
E essas novas ideias vêm sendo progressivamente encampadas pelo direito
processual brasileiro, notadamente nas duas últimas décadas, mas fundamentadas muito mais
na crise do Poder Judiciário nacional, assolado pela enorme quantidade de ações e recursos que
são diariamente distribuídos, do que efetivamente na necessidade de oferecimento da solução
mais adequada às partes em litígio5. Bem ou mal, a crise do Poder Judiciário brasileiro
realmente atingiu níveis alarmantes, não sendo sem razão que a necessidade de se propor
“alternativas” à via judicial acabe preponderando sobre a preocupação em oferecer os meios
“mais adequados” para solução dos conflitos6.
Diante do grave quadro de litigiosidade já apontado, os MASC’s passaram a
ganhar crescente atenção no sistema processual brasileiro, podendo ser dito que essa constante
projeção, por ora, atingiu seu ápice nos anos de 2015-2016, com o início da vigência da Lei
13.105, de 18 de março de 2015 (com vacatio legis de um ano), a qual introduziu o novo Código
de Processo Civil Brasileiro, em derrogação do CPC anterior (Lei 5.869/1973), bem como da
Lei 13.129, de 26 de maio de 2015, implementando diversas modificações na Lei de
Arbitragem, e da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, denominada Lei de Mediação.
Realmente, com o novo CPC, houve modificações profundas na principiologia
do processo civil brasileiro, correspondendo ao primeiro código de processo civil brasileiro

4

Mauro Cappelletti, Problemas de reforma do processo civil nas sociedades contemporâneas, p. 133.
“A despeito da falta do desenvolvimento mais profundo de uma cultura de paz, a promoção do uso de mecanismos
consensuais vem se intensificando. O constante fomento à conciliação insere-se no contexto de contenção de
demandas ante a crise sofrida pelo assoberbado Poder Judiciário” (Fernanda Tartuce, Conciliação em juízo: o que
(não) é conciliar, p. 174).
6
A expressão ADR adveio do sistema norte-americano: Alternative Dispute Resolution, de modo que poderíamos
nos valer da expressão literal “Resolução Alternativa de Disputas” (RAD). Mas, no Brasil, as expressões Métodos
Alternativos de Solução de Conflitos (MASCs) e Métodos Extrajudiciais de Resolução de Conflitos ou
Controvérsias (MESCs) têm sido as mais utilizadas, muito embora – pensando além da questão de nomenclatura
e partindo-se da ideia de sistema multiportas, pelo qual não se buscam meios “alternativos”, mas sim os mais
“adequados” –, diversos estudiosos venham defendendo a utilização da expressão “Métodos Adequados de
Solução de Conflitos” como sendo a mais precisa. Isso porque a mediação, conciliação e arbitragem não seriam
propriamente “alternativas” ao sistema jurisdicional, mas as vias mais “adequadas” para solução de um
determinado tipo de conflito. Contudo, por se tratar de expressão tradicional e que fora empregada na gênese dos
trabalhos a respeito desse assunto que emergiram nas décadas 70 e 80 nos Estados Unidos, bem como considerando
que no direito processual brasileiro vem preponderando, como motivação legislativa para regulamentação dessas
técnicas, a necessidade de descongestionamento do Poder Judiciário, preferimos adotar a expressão “Meios
Alternativos” no título do presente estudo.
5
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editado durante um período democrático7. Neste contexto, já no art. 1º positivou-se o processo
civil constitucional8: “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os
valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do
Brasil”. Além disso, como se verifica dos nove artigos seguintes, o legislador pretendeu
fortalecer o contraditório, a transparência e a necessidade de fundamentação, inclusive
mediante disposições claras no sentido de se ampliar o debate e a participação das partes.
Dentre os reflexos desses princípios no próprio Código, foi conferida maior
liberdade às partes, em relação às legislações anteriores. Houve nítida tendência de ampliação
dos limites da autonomia privada na regulamentação do processo civil, notadamente por meio
da ampliação de possibilidades dos acordos judiciais (arts. 190 e 515, §2º) e do tratamento dado
aos métodos consensuais de solução de conflitos (conciliação, mediação e arbitragem), havendo
expressa orientação no sentido de que “deverão ser estimulados por juízes, advogados,
defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.
Além disso, permite-se a homologação judicial de acordos extrajudiciais de qualquer natureza
(arts. 515, inciso III, e 725, inciso VIII).
Diante da natureza do direito processual civil, ramo do direito público, a
autonomia privada, também denominada por parte da doutrina processual de autorregramento
da vontade no processo9, não tem a mesma amplitude que no direito civil. Naturalmente, a
negociação processual possui maiores limites, sendo seu objeto mais restrito. Porém, ainda
assim, é certo que corresponde a um dos princípios estruturantes do direito processual
brasileiro, sendo um elemento intensificador do caráter democrático do processo civil regido
pelo CPC de 2015. Neste contexto, bastante correta a afirmação de que “o modelo cooperativo
de processo caracteriza-se exatamente por articular os papéis processuais das partes e do juiz,

7

Os códigos de processo civil anteriores, com vigência sobre todo território nacional, de 1973 e 1939, foram
editados em períodos de autoritarismo. Dentre outros reflexos, nítido o intuito de valorização da manifestação de
vontade dos cidadãos e consequente redução do intervencionismo estatal sobre as relações privadas.
8
“O novo Código, logo em sua primeira disposição, deixa claro a adoção da teoria do direito processual
constitucional. Assim, longe de parecer simplesmente um enunciado, o dispositivo possui importante aplicação
prática: vale de garantia eficaz contra qualquer dispositivo que contrarie a Constituição, bem como é fator de
interpretação para aplicação dos dispositivos processuais. Aqui, a lei processual e a própria atividade jurisdicional
em si submetem-se às normas e aos valores constitucionais, os quais lhes servem de fonte e legitimam o seu
exercício, ao tempo em que impedem o autoritarismo e o abuso” (Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, in: Wambier,
Teresa Arruda Alvim, et. al., Breves comentários ao novo Código de Processo Civil, p. 70).
9
Fredie Didier Jr., Curso, v. 1, p. 132.
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com o propósito de harmonizar a eterna tensão entre a liberdade individual e o exercício do
poder pelo Estado”10.
Também se pretendeu incluir no CPC alguma regulamentação a respeito dos
métodos alternativos de solução de conflitos, especialmente da conciliação e mediação, que
tiveram amplo tratamento normativo com a expressa inclusão dos conciliadores e mediadores
enquanto auxiliares da justiça (arts. 165 a 175). No tocante à arbitragem, foi mencionada no
art. 3º do CPC de 2015, cujo §1º permite tal método heterocompositivo de solução de conflitos,
e delega à legislação esparsa sua regulamentação.
Neste aspecto, o CPC-73 apenas trazia disposições singelas sobre a conciliação,
sem apresentar algum conceito ou mesmo delimitar seu objeto. Durante a vigência do Código
anterior, havia ainda algumas disposições a respeito de tais institutos na Lei 9.099/95 (Lei dos
Juizados Especiais) e na Lei 6.515/77 (Lei do Divórcio), mas sem que pudessem constituir um
sistema legal acerca da conciliação e/ou mediação, dada a existência de múltiplas questões não
tratadas por quaisquer dos citados estatutos legais.
Tanto assim que, mais recentemente, com a piora da crise por que passa o
Judiciário brasileiro, foi editada, pelo Conselho Nacional de Justiça, a Resolução 125, de 29 de
novembro de 2010. Em síntese, a Resolução 125 pretendeu instituir a “Política Judiciária
Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário”,
de modo que seu art. 1º já prescrevia que “aos órgãos judiciários incumbe oferecer mecanismos
de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e
a conciliação bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão”11.
Após a publicação do novo CPC, mas durante sua vacatio legis, foi editada a Lei
13.140/2015 (Lei da Mediação), em 26 de junho de 2015. O referido estatuto trouxe disciplina
detalhada acerca da mediação, incluindo aspectos relacionados à formação de mediadores,
definição da atividade do mediador e o procedimento de cada uma das modalidades ali tratadas.
Por isso, em que pese haver alguns conflitos normativos entre a Lei da Mediação e o novo CPC,

10

Fredie Didier Jr., Op. Cit., p. 133.
Em 8 de março de 2016, já próximo da data de entrada em vigor do novo Código, o texto foi alterado: “Aos
órgãos judiciários incumbe, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil combinado com o art. 27
da Lei de Mediação, antes da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de
controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar
atendimento e orientação ao cidadão”.
11
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“pode-se falar hoje de um minissistema brasileiro de métodos consensuais de solução judicial
de conflitos, formados pela Resolução 125 do CNJ, pelo CPC e pela Lei de Mediação”12.
Por outro lado, assim como o código anterior – que por razões históricas estava
voltado unicamente aos litígios individuais (as ações coletivas somente se desenvolveriam no
direito brasileiro a partir dos anos 80) –, o CPC-2015 também não buscou regulamentar o
processo coletivo, havendo apenas pontuais menções a alguns institutos voltados à tutela
coletiva. Cuida-se, uma vez mais, de um código voltado aos litígios individuais e omisso quanto
à importância do processo civil coletivo, inclusive como forma de ampliação do acesso à
Justiça, evitando-se repetitivas ações individuais.
No entanto, também o processo coletivo brasileiro passa por crises relacionadas
à morosidade e ineficiência do Poder Judiciário.
A estrutura do Poder Judiciário brasileiro é imensa, bastante ramificada e
presente em todas as regiões do país. Segundo o relatório da Justiça em Números publicado em
2016 pelo Conselho Nacional de Justiça, no ano-base de 2015, as despesas totais do Poder
Judiciário somaram R$ 79,2 bilhões, o que representou um crescimento de 4,7% em relação ao
ano anterior e equivaleu a 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, ou a 2,6% dos gastos
totais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O custo pelo serviço de
Justiça, em valores nominais, foi de R$ 387,56 por habitante.
Contudo, a quantidade de processos é ainda mais expressiva, em termos
relativos. No ano de 2015, tramitaram 102 milhões de processos pelas diversas instâncias dos
tribunais brasileiros13, finalizando-se aquele ano com 74 milhões em tramitação, o que
representou 1,9 milhões (ou 3%) a mais do estoque verificado no ano anterior. Verifica-se,
assim, que o Poder Judiciário brasileiro, apesar do gigantismo de seu orçamento e estrutura
(eram mais de 17.000 magistrados e 451.000 servidores ao todo), não consegue efetivamente
dar vazão à estrondosa cifra de processos que anualmente tramitam pelas diversas cortes e
instâncias do país. Ao todo, verifica-se que no ano de 2015 tramitou o equivalente a 1 processo
a cada 2 habitantes, sendo que, ao final do ano, ainda continuavam em tramitação quantidade
equivalente a 1 processo a cada 2,7 habitantes.

12

Ada Pellegrini Grinover, Os métodos consensuais de solução de conflitos no novo CPC, pp. 1-2.
Esse número representa o montante de casos que o Judiciário precisou lidar durante o ano, entre os já resolvidos
e os não resolvidos.
13
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No relatório Justiça em Números divulgado em 2016 (e relativo ao ano-base de
2015), o Conselho Nacional de Justiça pela primeira vez conseguiu apurar o tempo médio de
tramitação de processos, sendo que, como era de se esperar, tais dados indicaram que a Justiça
brasileira de fato é muito morosa: na Justiça Estadual, um processo demora aproximadamente
um ano e nove meses para ser sentenciado em primeira instância na fase de conhecimento, ao
passo que que a média nacional é de um ano e meio. No entanto, se considerados os processos
não sentenciados, isto é, ainda pendentes de julgamento em 31 de dezembro de 2015, o tempo
médio de sua tramitação era superior a três anos e dois meses, na Justiça Estadual, e de dois
anos e dez meses, em todo Judiciário nacional. Mas além do tempo eventualmente dispendido
nas instâncias recursais, gasta-se, ainda, entre o início da execução e eventual sentença nessa
fase processual, adicionais quatro anos e quatro meses. Mais ainda: o acervo de execuções em
31 dezembro de 2015, isto é, aquelas execuções que até o final do ano não tinham sido
sentenciadas e nem baixadas, apontavam processos pendentes, em média, há oito anos e onze
meses (somente nessa fase).
Em relação às ações coletivas, o panorama não é diferente. Durante o final do
ano de 2006, foi realizada interessante pesquisa estatística sobre as ações coletivas ajuizadas
perante a Subseção Judiciária de São Paulo. Em resumo, foi constatada a propositura de 1.080
ações coletivas, das quais 837 encontravam-se em andamento, 193 arquivadas, 30 haviam sido
enviadas a outras Subseções Judiciárias da Justiça Federal e 20 enviadas a outras estruturas do
Poder Judiciário brasileiro. Dentre as ações que estavam em trâmite, 608 eram civis públicas,
176 populares, 5 de outros ritos e 48 cautelares. Para a pesquisa, foram analisados dados
procedimentais de cada uma das ações localizadas, mediante preenchimento de formulários
para posterior compilação de informações14.
Do universo de 836 processos de conhecimento verificados, 228 já estavam em
andamento na segunda instância (recurso de apelação), indicando-se que tempo médio
decorrido entre a propositura das 228 ações e a remessa ao Tribunal foi de 1.458,29 dias (isto
é, aproximadamente quatro anos). O tempo médio de citação anotado foi de 235,11 dias (ou
quase oito meses). Em média, apurou-se que, nos casos em que houve instrução, foram
necessários 1.313,58 dias entre a decisão saneadora e a sentença (aproximadamente 3,6 anos).
Ademais, somente entre a data de prolação das sentenças e sua remessa ao Tribunal Regional

14

Os dados e conclusões das pesquisas encontram-se publicados no artigo Ações coletivas: análise prática, de
autoria de Ana Cristina Bandeira Lins.
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Federal, foram necessários adicionais 292,88 dias (pouco menos de dez meses). Em segunda
instância, o tempo médio decorrido, quando analisados os recursos até então julgados, foi de
1.428,83 dias (aproximadamente 3,9 anos).
Mas a baixa efetividade das ações coletivas na Justiça Federal de São Paulo ficou
ainda mais evidenciada quando do estudo sobre as execuções em curso. Para a pesquisa, não
foi localizada nenhuma ação de execução de título executivo extrajudicial. E em fase de
execução de sentença definitiva, o número foi de apenas sete ações, ou seja, menos de 1% do
total de ações propostas. Sendo que, nesses sete procedimentos, o prazo médio entre a
propositura da ação de conhecimento e o início da execução foi de 3.081,5 dias, ou 8,44 anos.
Além disso, nota-se a existência de graves óbices estruturais relacionados à
justiciabilidade dos direitos humanos de segunda geração, denominados direitos sociais e que
tiveram grande desenvolvimento a partir da revolução industrial, com o surgimento das
sociedades de massa e em decorrência da urbanização.
Primeiramente, há dúvidas sobre até que ponto seria possível ao Poder Judiciário
conceder tutela jurisdicional para obrigar que o Poder Executivo ou o Poder Legislativo
realizem determinadas prestações positivas, isto é, se estaria o Poder Judiciário autorizado a
imiscuir-se no terreno da política e, substituindo o legislador ou o administrador, efetivamente
determinar diretrizes para a realização concreta de determinada política pública.
Neste sentido, no dia 3 de maio de 2017, a 12ª Câmara da Seção de Direito
Público desse mesmo Tribunal deu provimento ao agravo de instrumento nº 217975931.2016.8.26.0000, interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, reformando
anterior decisão de primeiro grau que havia determinado a contratação de policiais civis diante
da omissão do governo do Estado na reposição daqueles afastados por razões diversas. Segundo
constou no acórdão, “não cabe ao Poder Judiciário impor a prática de políticas públicas ao
Executivo, que detém a competência para estabelecer diretrizes, conforme oportunidade e
conveniência”.
A isso, soma-se o fato de que o direito processual foi historicamente pensado
para resolução de lides individuais, sendo a judicialização de direitos e interesses coletivos um
fenômeno relativamente recente. Com efeito, basta lembrar que o código de processo civil
brasileiro havia sido editado em 1973, mas a legislação coletiva remontava, principalmente, aos
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anos de 1985 e 1990, com a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor.
Sendo que mesmo o novo CPC, aprovado em 2015, deixou de tratar de procedimentos afeitos
ao processo coletivo, tendo trazido apenas algumas poucas referências a um ou outro instituto
da tutela processual coletiva15.
Verifica-se, deste modo, que o Poder Judiciário nem sempre será a esfera
adequada para discussão ampla de políticas públicas, como o direito à moradia, saúde, educação
ou mesmo segurança pública, como um todo. Isso porque as políticas públicas correspondem a
um conjunto heterogêneo de medidas e planejamentos, envolvendo a elaboração de leis
programáticas, leis orçamentárias, além da execução de receitas públicas. Difícil incumbir ao
Poder Judiciário a substituição do legislador na elaboração dos planos diretores das cidades,
zoneamentos, reorganização de institutos jurídicos e elaboração de políticas assistências
voltadas à moradia. Evidente que conseguirá pressionar os Poderes Legislativo e Executivo na
elaboração e execução de políticas públicas, mas se mantida a inércia e omissão destes últimos,
dificilmente poderá substituí-los integralmente.
Não por outra razão, diversos estudos vêm concluindo que a justiciabilidade dos
direitos sociais acaba, paradoxalmente, levando a uma situação de grave desigualdade,
determinando que o poder público desloque recursos de políticas universais para satisfação de
alguns poucos interesses individuais. Trata-se daquilo que se denomina “crítica da capacidade
institucional” do Poder Judiciário para dar respostas satisfatórias aos conflitos distributivos,
notadamente quando há determinações de obrigações de fazer à administração pública16.
Na américa latina, importante obra sobre o assunto é aquela editada por
Abramovich e Courtis17, os quais, embora favoráveis à justiciabilidade dos direitos sociais,
lembram que a realização e proteção de direitos sempre custam dinheiro, tanto os direitos civis
e políticos quanto os direitos sociais. É certo que algumas realizações são menos onerosas que
15

Hugo Nigro Mazzilli lamenta essa opção do legislador. Segundo entende, “o Código de Processo Civil de 2015,
embora sem disciplinar o processo coletivo, preocupou-se com a lide coletiva”. No entanto, ao deixar de tratar
profundamente sobre questões do processo coletivo, “perdeu a oportunidade de ser uma lei atual, que disciplinasse
de forma orgânica tanto o processo individual como o coletivo. Perdeu até mesmo ocasião de corrigir os principais
defeitos vigentes, já testados e reconhecidos, em matéria de tutela coletiva. (...) Nasceu obsoleto, (...) fadado a
remendos e a ser refeito em breve” (A defesa dos interesses difusos em juízo, 29. ed., pp. 164-165).
16
“O juiz brasileiro não tem ferramentas nem flexibilidade para emitir uma decisão nos moldes das injunctions, que
possibilitam aos juízes americanos negociarem com as partes como será implementada a decisão. Dessa forma, ainda
que o magistrado reconheça que o direito está sendo violado, ele não consegue operar de forma adequada nesses pedidos
e acaba decidindo o conflito com base no ‘tudo ou nada’. (...) ou concede o pedido e intervém na política do Estado; ou
afasta-o sustentando que não cabem intervenções na discricionariedade dos Poderes Públicos” (Carolina Martins
Marinho, Justiciabilidade dos direitos sociais, pp. 36 e 106-107).
17
Los derechos sociales como derechos exigibles, p. 23.
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outras, como costumam ser aquelas relacionadas com deveres negativos do Estado. Mas todo e
qualquer atendimento a direitos demanda provisões orçamentárias, por menor que seja ou por
mais implementada que já tenho sido.
Em suma, as ações coletivas acabam por enfrentar diversos óbices no sistema
processual brasileiro, relacionados não apenas ao excesso de processos judiciais em curso no
país, o que gera congestionamento e lentidão, mas também à falta de estrutura técnica do Poder
Judiciário, insuficiências procedimentais e, principalmente, complexidades afeitas ao próprio
direito material coletivo debatido em juízo.
Diante da crise e dos óbices acima mencionados, propõe-se o aprimoramento e
adequação do Ministério Público enquanto agente resolutivo dos conflitos coletivos, tendo em
vista seu atual protagonismo na tutela dos interesses transindividuais e que a evolução da
instituição nas últimas décadas caminha para esse sentido, tanto que atualmente dispõe de
diversos instrumentos democraticamente legítimos para a concretização de soluções
consensuais no plano extrajudicial.
Em 2012, sensível à necessidade de se intensificar a utilização de meios
alternativos de solução de conflitos na tutela dos interesses e direitos transindividuais, o
Conselho Nacional do Ministério Público firmou o acordo de cooperação técnica 14/2012 junto
ao Ministério da Justiça, tendo como objeto “a conjunção de esforços dos partícipes no sentido
de desenvolvimento de uma política de democratização do acesso à justiça por meio da
realização de cursos de Aperfeiçoamento em Técnicas de Mediação e Composição de Conflitos
e de Direitos Humanos”. Dentre as metas traçadas na Cláusula Segundo do acordo, está a
“realização de atividades que possibilitem a construção de uma nova cultura à pacificação dos
conflitos já judicializados ou não”.
E, na sequência, apontando como justificativas “a importância da prevenção e
da redução da litigiosidade e que as controvérsias e os conflitos envolvendo o Poder Público e
os particulares, ou entre estes, notadamente aquelas de natureza coletiva, podem ser resolvidas
de forma célere, justa, efetiva e implementável”, o Conselho Nacional do Ministério Público
editou a Resolução 118, de 1º de dezembro de 2014, dispondo sobre a política nacional de
incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público. Na Resolução 118, houve
referência às seguintes práticas autocompositivas no âmbito do Ministério Público: a)
negociação; b) mediação; c) conciliação; d) práticas restaurativas; e e) convenções processuais.
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Em continuidade a essas tendências, podendo-se afirmar que atualmente existe uma verdadeira
Política do Estado brasileiro voltada a praticas restaurativas e autocomposição, no dia 8 de
setembro de 2017 foram publicadas, no diário eletrônico do CNMP, as Resoluções 179, de 26
de julho de 2017, e 181, de 7 de agosto de 2017.
A Resolução 179 tratou do procedimento de tomada do compromisso de
ajustamento de conduta, prevendo, em linhas gerais, diretrizes a respeito do seu conteúdo.
Dentre os fundamentos da Resolução, constou a sua acentuada utilidade como instrumento de
redução da litigiosidade, “visto que evita a judicialização por meio da autocomposição dos
conflitos e controvérsias envolvendo os direitos de cuja defesa é incumbido o Ministério
Público e, por consequência, contribui decisivamente para o acesso à justiça em sua visão
contemporânea”. Além disso, foi ressaltada a “conveniência institucional de estimular a atuação
resolutiva e proativa dos membros do Ministério Público para promoção da justiça e redução
da litigiosidade”.
Já a Resolução 181 tratou da nova regulamentação do procedimento
investigatório criminal (“PIC”) no âmbito do Ministério Público, substituindo e revogando a
anterior Resolução 13, de 2 de outubro de 2006. De início, salta aos olhos a mudança do
contexto doutrinário e jurisprudencial estampada nas considerações de cada uma delas, o que
muito bem reflete as mudanças no contexto histórico do direito processual brasileiro que
separam essas duas Resoluções, no curto, mas crucial, período compreendido entre os anos de
2006 e 2017. Como já adiantado nesta introdução, esse novo contexto permeará todo o trabalho
que segue, e envolve justamente a adoção de novas técnicas e institutos processuais, agora
efetivamente voltados à resolução autocompositiva dos conflitos, sejam de ordem privada ou
pública; ou, melhor dizendo, sejam de ordem individual ou coletiva18.
Diante de tal ordem de considerações, a Resolução 181/2017 trouxe diretrizes
não apenas sobre o procedimento das investigações, em seu aspecto burocrático, mas também
expressamente previu a atuação dos promotores de Justiça com relação às vítimas, devendo
esclarecê-las sobre seus direitos materiais e processuais e velar pela sua segurança, e
ineditamente regulamentou o plea bargain no direito brasileiro, no que ficou denominado de
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O promotor de Justiça mineiro Gregório Assagra de Almeida muito bem defendeu a tese de que a Constituição
de 1988 adotou distinta dicotomia que não a tradicional summa divisio direito privado e direito público. Conforme
propõe, a Constituição na realidade se baseia em uma nova summa divisio entre categorias que podem ser
denominadas de direitos individuais e direitos coletivos (Direito material coletivo. Superação da summa divisio
Direito Público e Direito Privado por uma nova summa divisio constitucionalizada).
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“acordo de não-persecução penal”. Pretendeu-se, evidentemente, inserir-se técnicas de
resolução autocompositiva dos conflitos também em sede criminal, como alternativa ao custoso
e ineficiente processo penal judicial.
Tem havido, como se nota, enorme evolução na atuação do Ministério Público,
atendendo-se aos ditames na nova ordem constituição. Porém, apesar do quadro normativo
acima descrito, ainda há grande enfoque nas soluções judiciais por parte dos órgãos de execução
do Parquet brasileiro.
No ano de 2015, em todo Brasil, foram instaurados 260.413 inquéritos civis e
procedimentos preparatórios (afeitos, portanto, somente a tutela de direitos transindividuais,
desconsiderando a atuação ministerial no âmbito criminal e individual) e finalizados 233.682,
ou seja, 89,7%. A partir desses procedimentos, houve 93.386 arquivamentos e 45.754 petições
iniciais, mas somente 9.756 recomendações e 18.482 termos de ajustamento de conduta19. Em
relação à tutela de direitos individuais indisponíveis, foram instaurados outros 229.740
procedimentos administrativos, culminando com 169.752 arquivamentos, 32.417 petições
iniciais, 4.171 recomendações e 2.423 termos de ajustamento de conduta20.
O resultado, portanto, foi de aproximadamente 500 mil procedimentos
instaurados, cujos resultados ainda equivalem a um índice de judicialização superior ao de
resoluções consensuadas refletidas em recomendações e termos de ajustamento de conduta.
Neste contexto, vislumbra-se que uma determinada controvérsia que poderia ter sido
solucionada ao final do inquérito civil, por meio da tomada de compromisso de ajustamento de
conduta, por exemplo, ficará arrastada ao longo do tempo, sendo que, após a solução
adjudicada, ainda haverá alta probabilidade de permanente insatisfação dos envolvidos.
Em relação ao Ministério Público, tais procedimentos culminam com nítido
prejuízo da boa atuação funcional e do atendimento às demais questões sociais sob tutela da
instituição. Não raro, vislumbram-se promotorias de Justiça assoberbadas de procedimentos, os
quais levam anos, às vezes décadas, para serem concluídos. Trata-se, no Estado de São Paulo,
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Ministério Público: um retrato, publicado em 2016 pelo Conselho Nacional do Ministério Público, p. 46.
Ibdem, p. 50.
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de circunstância comum de ser observada, também em razão do reduzido número de promotores
de Justiça e servidores no Estado21.
Assim sendo, faz-se necessária uma releitura do modo de atuação do Ministério
Público, a fim de que os (escassos) recursos públicos destinados à instituição sejam despendidos
com maior eficiência em favor da população. As técnicas extrajudiciais de resolução de
conflitos coletivos, neste aspecto, mostram-se um importante instrumento de efetivação dos
direitos e interesses coletivos.
Se até a década de 70 a instituição estava completamente voltada à tutela da
legalidade do Poder Público, o Ministério Público a partir da Constituição de 1988 deve
preocupar-se com os objetivos da República e a tutela de direitos fundamentais, caracterizandose, para tanto, como uma instituição autônoma e independente, essencial à função jurisdicional.
Mais do que em qualquer outro momento histórico de nosso país, o modelo de “Ministério
Público demandista” deve ser substituído pelo “Ministério Público resolutivo", no que se refere
às três grandes áreas de atuação do Parquet: cível, criminal e interesses difusos.
O foco do trabalho ora apresentado guarda relação com esta terceira área de
atuação, com pesquisa direcionada à obtenção de propostas de alterações hermenêuticas e
legislativas, sempre tendo como foco a ampliação das soluções coexistenciais no âmbito do
processo coletivo brasileiro e a premissa de que o Ministério Público deve, cada vez mais,
incorporar em seu perfil o papel de “represente adequado” das questões transindividuais.
Assim, será defendida a tese de que, enquanto órgão representativo da sociedade
brasileira e também encarregado de promover os objetivos da República contidos no art. 3º da
Constituição, cabe ao Ministério Público22, diante de todo o quadro normativo atual, buscar
identificar quais as técnicas mais adequadas à tutela dos direitos coletivos, conforme as

21

. Em 2015, havia 10.874 membros e 23.033 servidores atuando em todos os Ministérios Públicos do Brasil,
indicando 5,7 membros a cada 100 mil habitantes. Entretanto, a disparidade regional era gritante: no Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, a proporção era de 14,82 membros da instituição a cada 100 mil
habitantes, encabeçando o ranking nacional nesse aspecto, enquanto, no Estado de São Paulo, a mesma população
tem a sua disposição somente 4,74 membros, abaixo da média nacional e colocando o Parquet estadual na quinta
pior proporção do país (Ibdem, pp. 31-36).
22
Embora também aplicáveis a todos os ramos do Ministério Público, necessário pontuar que as questões tratadas
no presente estudo estão focadas na atuação dos Ministérios Públicos Estaduais, Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios e do Ministério Público Federal (que preponderantemente atuam sobre a denominada Justiça
Comum Estadual ou Federal), não se buscando enfrentar eventuais temas decorrentes das especificidades da
atuação do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Eleitoral e Ministério Público Militar (com atuação
sobre os respectivos ramos da Justiça Especial).
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especificidades de cada situação, sejam técnicas extrajudiciais ou judiciais, a depender sempre
do caso concreto.
Para tanto, de modo a se permitir a maior eficiência por meio de técnicas
extrajudiciais, faz-se necessária a revisitação de questões como a indisponibilidade dos
interesses transindividuais e a consequente possibilidade de transação quanto a esses interesses.
Não é mais possível simplesmente se obstar todo e qualquer tipo de acordo nos procedimentos
envolvendo interesses e direitos coletivos, pois não raro tal solução se mostrará mais eficiente
do que o encaminhamento às vias judiciais. Além disso, a prática vem demonstrando que
algumas técnicas surgiram ou bastante se desenvolveram a partir da tutela coletiva (e.g.,
inquérito civil, audiência pública, compromisso de ajustamento de conduta, dentre outras).
2. Organização e desenvolvimento
O trabalho foi subdividido em três capítulos, a partir das ideias já apresentadas
nesta introdução.
No primeiro capítulo, buscou-se verificar quais as principais teorias relacionadas
à possibilidade e aos limites dos acordos envolvendo direitos e interesses coletivos. A partir das
tradicionais noções da indisponibilidade do interesse público, afirmava-se ser vedada qualquer
espécie de negociação a respeito dos direitos difusos e coletivos, os quais deteriam ao menos
parcela do interesse público. Todavia, diante das recentes modificações legislativas voltadas à
autocomposição no âmbito do direito criminal, administrativo e das práticas de compliance,
necessária uma nova leitura a respeito do tema, justificando as transações que, na prática, já
estão ocorrendo em todo Brasil.
O segundo capítulo, por sua vez, contém os fundamentos pelos quais reputamos
recair sobre o Ministério Público a legitimidade e representatividade adequada para tratar a
respeito dos interesses e direitos coletivos de modo eficiente, inclusive negociando sobre sua
concreta interpretação, quando assim for necessário, de modo razoável e proporcional. No
contexto social, político e jurídico brasileiro, a legitimidade de suas decisões (necessariamente
motivadas e sujeitas a reexame necessário) e a publicidade dos procedimentos e atos
administrativos afeitos à instituição indicam que ao Ministério Público é permitida a celebração
de acordos no âmbito da tutela de interesses e direitos coletivos, de modo a implicar, inclusive,
concessões recíprocas (transação), sempre que esse caminho se mostrar o mais adequado à
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tutela do direito coletivo no caso concreto. Além disso, foram abordados temas envolvendo os
principais instrumentos de concretização das soluções consensuadas mediante intermediação
do Ministério Público (o compromisso de ajustamento de conduta, a recomendação
administrativa e as audiências públicas).
O terceiro capítulo apresenta as linhas gerais a respeito dos meios alternativos
de solução de conflitos mais conhecidos (mediação, conciliação e arbitragem), para, em
conjunto com a negociação, serem analisados à luz da tutela coletiva. Quer dizer, intenta-se,
após definidas as balizas para possíveis transações e a legitimidade para sua tomada, verificar
como tais métodos de solução de conflitos poderiam ser empregados no âmbito da proteção dos
direitos transindividuais. Apesar do amplo potencial de cada um dos métodos alternativos de
solução de controvérsias citados, o Ministério Público brasileiro ainda não dispõe de real
interesse e nem capacitação suficiente voltados a sua utilização.
.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

No primeiro capítulo, foi apresentado um modelo de sistematização sobre

a indisponibilidade no direito brasileiro. A noção geral é de que os direitos indisponíveis são
aqueles cujo nascimento ou extinção independem, totalmente, da vontade de seus respectivos
titulares, sendo que a indisponibilidade pode emanar da natureza do bem jurídico envolvido, da
vontade do legislador ou mesmo da vontade do seu titular, em determinados casos.
É preciso, todavia, distinguir a indisponibilidade objetiva, que se refere ao
conteúdo do próprio direito em questão, da indisponibilidade subjetiva, , situação em que as
restrições ao poder de disposição decorrem de determinadas características pessoais do titular
do direito. A partir de critérios semelhantes, JJ. Calmon de Passos classificava a
indisponibilidade em duas espécies: absoluta e relativa, apontando que a indisponibilidade
relativa pode decorrer da lei ou das partes, quando convencionam limitar o poder de disposição
do titular sobre determinado direito.
Outra distinção se refere à indisponibilidade processual, que não se confunde
com a indisponibilidade do direito material. Em razão da indisponibilidade processual, o
legislador pode promover a proteção de certos interesses mediante a obrigatoriedade de que sua
disposição ou a solução de controvérsias a seu respeito necessariamente contem com prévia
submissão à via judicial (cláusula de reserva de jurisdição estatal).
2.

Os interesses e direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos

tradicionalmente foram entendidos como indisponíveis, visto que teriam fundamento no
interesse público, este por sua vez também indisponível em decorrência do princípio da
supremacia do interesse público. Argumentava-se, ainda, que, como a legitimidade coletiva
decorreria de substituição processual, os legitimados, não sendo os titulares dos interesses no
seu aspecto material, não poderiam transacionar a seu respeito.
3.

No entanto, ainda que guardem alguma relação as noções de interesse

público e interesses transindividuais não são sinônimas.
Conforme foi defendido, diferenciam-se por uma escala decrescente de difusão
e fluidez, a ponto de que o interesse público primário ou interesse geral não é passível de fruição
direta pelos membros da sociedade. Distintamente, os interesses difusos e coletivos permitem
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a fruição direta, ainda que com grande dispersão entre os membros do grupo. Já os interesses
individuais homogêneos, são verdadeiramente individuais, embora tratados coletivamente para
fins de sua efetividade.
Ademais, a tradicional visão da supremacia do interesse público não se coaduna
com a Constituição de 1988 e com o Estado Democrático de Direito por ela instituído.
Atualmente, o Estado deve ser visto como intermediário e instrumento de concretização dos
vários interesses públicos inseridos na Carta Constitucional, os quais, entretanto, devem ser
ponderados quando em conflito com interesses individuais igualmente garantidos pela
Constituição. Não se pode, a priori, definir que determinados interesses terão supremacia sobre
outros, quando ambos igualmente decorram de princípios e garantias constitucionais. Assim,
deparando-se com eventual colidência entre um interesse de ordem difusa e um interesse
individual, caberá ao intérprete (aqui incluído o agente público) identificar os princípios
incidentes no caso concreto e sopesá-los, ao final alcançando solução proporcional e adequada
ao caso concreto.
Nesse contexto, o próprio legislador constantemente vem flexibilizando a ideia
de indisponibilidade do interesse público e, principalmente na última década, diversas hipóteses
de transação e autocomposição passaram a ser regulamentadas no âmbito do direito penal e
administrativo, admitindo-se até mesmo a arbitragem e mediação envolvendo os conflitos com
a Administração Pública. Outros importantes exemplos referem-se à transação, suspensão
condicional do processo, colaboração premiada e acordos de não-persecução, na esfera
criminal; sendo que a Lei Anticorrupção também previu a possibilidade de autocomposição e
transação sobre penalidades por meio dos acordos de leniência.
No entanto, isso não quer dizer que os interesses transindividuais sejam sempre
disponíveis. Ao contrário, notadamente os direitos difusos tendem a ser entendidos como
indisponíveis na medida em que normalmente decorrente de cláusulas pétreas ou dos objetivos
fundamentais da República.
4.

Mas além de verificar se o interesse é indisponível no caso concreto, é

certo que no mínimo alguns aspectos a ele relacionados poderão ser objeto de relativa
disposição, envolvendo, por exemplo, a delimitação de obrigações, prazo e modo de seu
cumprimento, identificação daqueles que estão sujeitos à observância do interesse
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transindividual, extensão de eventual dano ocorrido ou mesmo o montante a ser objeto de
ressarcimento.
5.

Também não nos convence o segundo argumento a favor da

indisponibilidade subjetiva dos interesses transindividuais como circunstância a priori, pois,
como visto, a indisponibilidade subjetiva depende unicamente das condições legais existentes.
Com efeito, segundo as premissas tratadas no trabalho, com relação aos interesses difusos e
coletivos em sentido estrito, não há propriamente substituição processual, pois nem sempre será
possível definir, com exatidão, quais são os titulares do interesse identificado. Assim, diante da
indivisibilidade dessas duas espécies de interesses, um indivíduo, sozinho, também não poderia
deles dispor, pois somente pode cuidar daqueles seus próprios interesses, ainda que oriundos
de um interesse difuso ou coletivo. Portanto, o que se depreende é que há, na realidade, uma
legitimidade autônoma ou própria para a tutela dos interesses difusos ou coletivos, autorizada
por Lei.
Assim, no que tange à possibilidade de transação envolvendo os interesses
difusos e coletivos, uma vez identificado o interesse, eventual acordo a seu respeito dependerá:
(i) primeiramente, da verificação, no seu aspecto objetivo, se há possibilidade de disposição e
quais os seus limites; e (ii) em segundo momento, de se aferir se há autorização legislativa para
a autocomposição envolvendo aquele interesse transindividual e que legitime eventual avença
a seu respeito. Se não houver legitimação, aí sim estaremos diante de hipótese de
indisponibilidade subjetiva. Como regra geral, o colegitimado não pode de fato dispor do
direito material alheio por ele tutelado. No entanto, não há óbices lógicos, constitucionais ou
legais para que o legislador assim permita.
6.

É possível, portanto, que haja transação no âmbito dos direitos

transindividuais, sendo inclusive essa a natureza dos compromissos de ajustamento de conduta
(art. 5º, §6º, da Lei 7.347/85).
Com efeito apesar do conceito contratual atribuído no vigente Código Civil
brasileiro acerca da transação, enquanto instituto de direito privado, possui um espectro mais
amplo, de modo que há sistemas jurídicos que a define como meio de extinção de obrigações.
Além disso, com fundamento na doutrina francesa e nacional, não se faz necessário, para
configuração da transação, que a negociação envolva proporções idênticas e proporcionais. O
que se exige é reciprocidade de concessões, o que de fato ocorre com os compromissos de
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ajustamento de conduta. São elementos constitutivos da transação: (i) a existência de relações
jurídicas controvertidas; (ii) a intenção de extinguir as dúvidas existentes, para prevenir ou
encerrar um litígio; (iii) acordo de vontades; e (iv) concessões recíprocas; o que realmente se
verifica nos termos de ajustamento de conduta, principalmente no tocante a sua finalidade.
Portanto, no âmbito dos direitos coletivos, também será possível haver transação
entre os envolvidos, desde que respeitados os limites da legislação autorizativa de tais ajustes,
assim como também é possível a transação envolvendo o interesse público primário ou a
aplicação de sanções penais, como previsto em diversos dispositivos do ordenamento jurídico
brasileiro atualmente vigente.
7.

No direito federal estadunidense, que bastante influenciou a construção

do sistema processual coletivo brasileiro, há grande estímulo às soluções consensuais, inclusive
nos processos coletivos. No âmbito coletivo, prevê a Regra 23 (e) das Federal Rules of Civil
Procedure que caberá ao juiz da causa realizar o controle dos acordos firmados. No entanto,
antes de sua submissão ao juiz, a proposta de acordo deverá ser submetida aos membros do
grupo, permitindo-se que possam influenciar nos seus termos e disposições, sendo que
eventuais objeções deverão ser decididas pelo magistrado. Quanto às disposições negociais,
permite-se ampla liberdade, podendo ambas as partes inclusive renunciar ou desistir. Contudo,
devem demonstrar que as condições do acordo foram celebradas “de forma razoável” e que a
proposta é “justa, razoável e adequada”.
Acreditamos que a experiência norte-americana também possa ser utilizada no
direito brasileiro, inclusive mediante a inserção de dispositivos expressos na Lei da Ação Civil
Pública e nas Resoluções editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público acerca dos
parâmetros a serem observados na celebração de acordos e compromissos de ajustamento de
conduta.
Mas esses critérios já podem ser utilizados no processo coletivo brasileiro, pois
também decorrem da principiologia de nosso sistema. Tanto que, de modo similar, havendo
proposta de acordos judiciais versando sobre direitos transindividuais, também o Ministério
Público ou outros colegitimados deverão ser chamados a opinar (arts. 5º, §1º, da Lei da ACP,
17, §3º, da Lei 8.429/92 e 6º, §3º, da Lei 4.717/65). Neste passo, havendo eventuais
impugnações, caberá ao magistrado verificar se o interesse transindividual identificado está
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sendo tutelado de modo “justo, razoável e adequado”, para, na sequência, de forma
fundamentada, decidir sobre a homologação da transação a ele submetida.
Esse mesmo exame inclusive já é realizado também, no âmbito administrativo,
quando da homologação de compromissos de ajustamento de conduta por parte do Conselho
Superior do Ministério Público, cujo procedimento do mesmo modo garante a devida
publicidade e intervenção por parte dos colegitimados e interessados. Aliás, por tais motivos é
que compreendemos haver maior legitimidade nos acordos firmados pelo Ministério Público
ou submetidos à instituição para anuência, com relação aos eventuais termos de compromisso
de ajustamento de conduta firmados por órgãos públicos desprovidos do inquérito civil como
processo administrativo prévio à sua tomada.
8.

No atual contexto de estímulo às soluções consensuais, cabe ao

Ministério Público brasileiro papel central em relação às controvérsias envolvendo interesses e
conflitos transindividuais. A legitimidade do Ministério Público é sempre adequada, na medida
em que: (i) provém de instituição vocacionada à tutela do interesse público e provida de
estrutura e prerrogativas suficientes para adequada tutela do direito transindividual, de modo
isento e imparcial; e (ii) está submetida a duplo controle: um interno, no âmbito do inquérito
civil, consistente no reexame necessário das promoções de arquivamento e declínios de
atribuição pelo Conselho Superior do Ministério Público ou, na esfera federal, pelas Câmaras
de Coordenação e Revisão; e um externo, quando a questão houver sido judicializada.
Com efeito, o perfil constitucional da instituição a configura como legítima
representante dos interesses da sociedade brasileira, estando incumbida a zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
constitucionalmente assegurados, estando igualmente assegurados na Constituição os
instrumentos e prerrogativas necessários para execução dessa missão. Além disso, a partir do
modelo previsto para a magistratura, também foram conferidas garantias e princípios voltados
à atuação isenta e imparcial do Ministério Público e dos seus membros, que se encontram
devidamente amparados contra interferências externas.
No aspecto processual, desde o modelo previsto na Constituição de 1988, agora
confirmado pelo CPC de 2015, não cabe mais à instituição atuar à sombra do Poder Judiciário,
mediante a exclusiva utilização da via judicial como forma de implementação dos objetivos da
República (art. 3º da Constituição). Ao contrário, a instituição deve promover um modelo
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resolutivo das grandes questões a ela confiadas, através de uma atuação proativa, dinâmica,
intersetorial, planejada, eficiente e, principalmente, extrajudicial. Sobre o tema, foi editada a
Recomendação 54, de 28 de março de 2017, pelo CNMP, instituindo a política nacional de
fomento à atuação resolutiva do Ministério Público.
Especificamente em relação ao sistema processual coletivo, ao Ministério
Público compete papel essencial ao bom funcionamento dos instrumentos de tutela dos
interesses e direitos transindividuais. Trata-se da única entidade legitimada que deve
obrigatoriamente ser intimada a respeito de qualquer ação coletiva, oportunidade em que, não
sendo parte autora, figurará obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica. Além disso, possui
atribuições para tutela de quaisquer interesses difusos ou coletivos, além dos individuais
indisponíveis, sem que haja necessidade de comprovação de pertinência temática em relação a
suas atribuições constitucionais.
9.

Foram também analisados os instrumentos à disposição do Ministério

Público que conferem ampla legitimidade às soluções tomadas extrajudicialmente pela
instituição, na medida em que preservados os princípios da publicidade e contraditório.
Exercem funções primordiais, neste contexto, os poderes investigatórios do Parquet e a
regulamentação legal do inquérito civil e demais procedimentos assemelhados. Tais
procedimentos, quando voltados à solução consensual de conflitos coletivos, devem ser
considerados verdadeiros processos administrativos, pois garantidores de publicidade,
transparência, exercício do contraditório e ampla defesa, duplo grau recursal e reexame
necessário.
10.

O compromisso de ajustamento de conduta, aqui considerado em sentido

amplo e englobando todos os demais instrumentos de autocomposição disponibilizados pela
legislação processual ao Ministério Público, deve ser visto igualmente como fruto de um
processo administrativo garantidor do contraditório, daí decorrendo sua legitimidade social e
capacidade de vinculação dos demais colegitimados e interessados, ressalvada a possibilidade
de fundamentada impugnação perante o Poder Judiciário.
11.

É possível, no entanto, aprimorar o sistema, especialmente em relação à

observância ao princípio da publicidade, tornando cada vez mais adequada a representação da
sociedade pelo Ministério Público, através de mecanismos como: (i) disponibilização de
sistemas informatizados que permitam a verificação de andamento dos procedimentos pela rede
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mundial de computadores; (ii) disponibilização de serviços de cadastro e inscrição de
colegitimados e interessados perante as diversas unidades do Ministério Público, a fim de que
possam receber de modo atualizado informações sobre inquéritos civis e termos de ajustamento
de conduta em andamento com relação às matérias de seus respectivos interesse; e (iii) inclusão
de previsão normativa à semelhança dos arts. 17, §3º, da Lei 8.429/92 e 6º, §3º, da Lei 4.717/65,
quando preveem a citação das pessoas jurídicas de direito público interessadas nas ações de
responsabilidade por atos de improbidade administrativa ou populares.
12.

Apesar dos esforços no plano normativo, os métodos alternativos de

resolução de conflitos não têm sido utilizados pelo Ministério Público com todo o seu potencial,
sendo raras as situações de sua utilização no âmbito da tutela coletiva, à exceção da negociação
voltada à autocomposição.
O sistema legal brasileiro, todavia, é compatível com o emprego da mediação,
conciliação e arbitragem na solução de conflitos coletivos, a depender das características de
cada caso concreto. Nesta medida, e à luz do art. 3º do novo CPC e da política nacional de
incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público (Resolução 118/2014 do CNMP),
as unidades do MP de todo Brasil devem regulamentar tais procedimentos no seu plano interno
e, com isso, efetivamente promover uma mudança de paradigma na atuação ministerial.
13.

Mas para que o Ministério Público possa efetivamente passar a atuar

como expressivo agente resolutivo dentre os sistemas de solução de conflitos instituídos no
Brasil, voltado a práticas consensuais, inclusive na esfera da tutela de direitos transindividuais,
outro importante passo corresponde à formação e à capacitação de seus agentes públicos, para
que possam atuar com desenvoltura sobre cada espécie de conflito que possa ser submetido à
instituição.
Até o momento, entretanto, a cultura da sentença no Ministério Público ainda
não foi substituída pela cultura da mediação e da conciliação, tendo em vista que as diversas
unidades ministeriais continuam prestigiando soluções judiciais em suas medições e modelos
de atuação, em detrimento das soluções consensuadas.
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