
 

 

ALEXANDRE ALBERTO DE AZEVEDO MAGALHÃES JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenção processual na tutela coletiva 

 

 

Dissertação de Mestrado 

Orientador: Professor Associado Dr. Ricardo de Barros Leonel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo-SP 

2020 

  



 

 

ALEXANDRE ALBERTO DE AZEVEDO MAGALHÃES JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenção processual na tutela coletiva 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do 

Programa de Pós-Graduação em Direito, da 

Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, como requisito parcial para obtenção do 

título de Mestre em Direito, na área de 

concentração de Direito Processual, sob a 

orientação do Prof. Associado Dr. Ricardo de 

Barros Leonel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo-SP 

2020 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nome: MAGALHÃES JÚNIOR, Alexandre Alberto de Azevedo de.  

Título: Convenção processual na tutela coletiva  

 

 

Dissertação apresentada a Banca Examinadora do 

Programa de Pós-Graduação em Direito, da 

Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, como requisito parcial para obtenção do 

título de Mestre em Direito, na área de 

concentração de Direito Processual, sob a 

orientação do Prof. Associado Dr. Ricardo de 

Barros Leonel. 

 

 

Aprovado em:   

  

Banca Examinadora 

 

 

Prof. Dr.     ______________________________________________________________ 

Instituição  _____________________________________________________________ 

Julgamento _____________________________________________________________ 

 

 

Prof. Dr.     ______________________________________________________________ 

Instituição  _____________________________________________________________ 

Julgamento _____________________________________________________________ 

 

 

Prof. Dr.     ______________________________________________________________ 

Instituição  _____________________________________________________________ 

Julgamento _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus e aos meus pais Alexandre e Zuleica por 

tudo que me proporcionaram e sem quem nada seria 

possível. A Juliana, Gabriel e Fabrício, meus amores 

e luzes da minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao meu orientador, Professor Ricardo de Barros Leonel, por todo o conhecimento 

transmitido, sempre acessível para troca de ideias e dúvidas, auxílio sem o qual não teria 

conseguido finalizar a dissertação. Um exemplo a ser seguido. É uma honra ter sido seu 

orientando. 

Especial agradecimento aos meus amigos do Ministério Público do Estado de São Paulo, 

Beatriz Lopes de Oliveira, Gilberto Ramos de Oliveira Júnior, Patrícia Salles Seguro, 

Patrícia Salvador Veiga, Teresa de Almeida Prado, Amauri  Chaves Arfelli, Eurico Ferraresi, 

Paulo Neuber, Karina Bagnatori, Marcos Stefani e Gustavo Pozzebon. Obrigado pelo 

suporte necessário para finalizar o trabalho, especialmente em meus afastamentos. 

Devo agradecer, ainda, ao Conselho Superior do Ministério Público (biênio 2018-2019), na 

pessoa do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, e do Secretário do 

Colegiado à época, Dr. Olheno Scucuglia, pelo apoio e confiança depositados em busca do 

aperfeiçoamento acadêmico, visando bons frutos à instituição. 

Agradeço, também, aos Doutores Nilo Spinola Salgado Filho e Wallace Paiva Martins 

Junior, que me inspiraram, incentivaram e apoiaram, não só na tomada de decisão de 

ingressar no Mestrado, como no longo percurso de estudos. Espero manter sempre, assim 

como vocês, a sede pelo conhecimento e o amor pelo Ministério Público. 

Por fim, minha eterna gratidão pelo apoio da minha família e pela paciência nos períodos de 

ausência. Juliana, Gabriel e Fabrício, amo vocês. 

 

 

 

 
  



 

 

RESUMO 

 

MAGALHÃES JÚNIOR, Alexandre Alberto de Azevedo. Convenção processual na tutela 

coletiva. 2020. 305 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Esta dissertação tem como objeto de estudo o cabimento e os limites das convenções 

processuais na tutela coletiva, dado o incremento de negócios processuais típicos e, também, 

da inclusão da cláusula geral negocial no artigo 190 do CPC/2015. Em razão da falta de 

limites precisos no artigo 190 do CPC/2015, devem ser estabelecidos parâmetros objetivos 

que delimitem a margem negocial das partes para a disposição consensual sobre o processo. 

O regime jurídico geral dos negócios processuais revela a necessidade de observância de 

filtros subjetivos de validade, como a capacidade negocial, e de filtros objetivos, como a 

perfeição da manifestação da vontade e a preservação do núcleo essencial dos direitos 

processuais fundamentais. A análise das convenções processuais na tutela coletiva oferece 

outros questionamentos, como a sua admissão ou não face da nota de indisponibilidade dos 

direitos metaindividuais; quem teria a capacidade negocial para celebrar o acordo 

considerada a peculiar regulamentação da legitimidade para as ações coletivas; a vinculação 

ou não das convenções processuais a outros legitimados que não subscreveram o negócio e 

aos lesados individuais; e, ainda, os limites objetivos de validade em vista das peculiaridades 

do sistema processual coletivo. A exigência de autocomposição em relação ao direito 

material, prevista no artigo 190 do CPC/2015, não impede a utilização de convenções 

processuais na tutela coletiva pois, a despeito da afirmação de se tratar de direitos 

indisponíveis, podem ser objeto de compromissos de ajustamento de conduta e acordos 

judiciais, ainda que limitados ao modo, local e tempo para o cumprimento da obrigação. Os 

acordos processuais na tutela coletiva devem observar os parâmetros gerais de 

funcionamento deste microssistema, desde a exigência de representatividade adequada para 

celebrar o ajuste até a compatibilização da vinculação das convenções processuais com o 

sistema da coisa julgada secundum eventum litis vel probationis e seu transporte in utilibus. 

O principal limite de validade identificado é a intangibilidade do direito material por meio 

da convenção processual que, por via indireta, não pode afetar negativamente o bem da vida 

tutelado. O controle de validade destas convenções na tutela coletiva deve considerar a 

menor aderência do princípio da liberdade processual, se comparado ao processo comum e, 

ainda, a dimensão própria do acesso à justiça na concepção das regras processuais especiais 

da jurisdição coletiva, que visam beneficiar o maior número de pessoas e dirimir a maior 

quantidade de conflitos em uma única ação. Observados estes parâmetros, a convenção 

processual na tutela coletiva oferece múltiplas possibilidades de adaptação e de 

flexibilização do procedimento, permitindo minimizar algumas das deficiências do processo 

coletivo, como a falta de notificação e publicidade adequadas, ou as dificuldades inerentes 

ao cumprimento de sentença coletiva, catalisadas pelo rígido sistema procedimental clássico. 

Em resumo, atendidos os limites elencados neste estudo, o negócio processual pode conferir 

maior efetividade ao sistema processual coletivo, em harmonia à visão instrumental do 

processo e ao modelo constitucional do processo. 

 

Palavras chave: Direito processual civil. Tutela coletiva. Convenção processual. 

Flexibilidade procedimental. Limite. 

 

 

  



 

 

RIASSUNTO 

 

MAGALHÃES JÚNIOR, Alexandre Alberto de Azevedo. Convenzione processuale nella 

tutela collettiva. 2020. 305 p. Master – Facuoltà di Giurisprudenza della Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

La presente ricerca ha come oggetto lo studio dei limiti delle convenzioni processuali nella 

tutela collettiva, tema che ha acquisito rilevanza a causa dell’incremento dei negozi 

processuali tipici nel CPC/2015 e anche in virtù dell’inclusione della clausola di 

negoziazione generale nell’articolo 190. Il regime giuridico dei negozi processuali dimostra 

la necessità di rispettare filtri soggettivi di validità, come la capacità negoziale, e filtri 

oggettivi, come la perfezione della manifestazione della volontà e la conservazione del 

nucleo essenziale dei diritti processuali fondamentali. Data la mancanza di limiti precisi 

nell’articolo 190 del CPC/2015, devono essere stabiliti parametri oggettivi che delimitino il 

margine negoziale delle parti per la disposizione di consenso sul processo. Nella tutela 

collettiva, oltre a questi aspetti, le convenzioni processuali presentano altre questioni, come 

per esempio la loro ammissione o non ammissione in base all’indisponibilità di diritti meta-

individuali; chi avrebbe la capacità negoziale per concludere l’accordo di fronte alla 

peculiare regolamentazione della legittimità delle azioni collettive; alla vincolazione o meno 

delle convenzioni processuali ad altri legitimati che non sottoscrivono il negozio o ai soggetti 

che hanno subito danni individuali; e ancora, i limiti oggettivi di validità considerate le 

peculiarità del sistema processuale collettivo. L’esigenza di autocomposizione riguardo al 

diritto materiale, prevista nell’articolo 190 del CPC/2015, non preclude l’uso delle 

convenzioni processuali nella tutela collettiva perché, anche se il processo verte sul diritto 

materiale indisponibile, si ammette l’accordo mediante il patto di accertamento della 

condotta e l’accordo giudiziale, sebbene la negoziazione venga limitata in termine di modo, 

locale e tempo per l’adempimento dell’obbligazione. Gli accordi processuali nella tutela 

collettiva devono osservare i parametri generali di funzionamento di questo microsistema, 

dall’esigenza di rappresentatività adeguata per realizzare il negozio fino alla 

compatibilizzazione della vincolazione delle convenzioni processuali con il sistema del 

giudicato secundum eventum litis vel probationis e il suo trasporto in utilibus. Inoltre, il 

principale limite di validità da osservare è il mantenimento dell’intangibilità del diritto 

materiale per mezzo della convenzione processuale che, per via indiretta, non può 

influenzare negativamente il bene della vita tutelato. D’altronde, il controllo di validità di 

questi negozi processuali deve considerare la minore aderenza del principio di libertà 

processuale, se comparato al processo comune e ancora alla dimensione stessa dell’accesso 

alla giustizia nella concezione delle regole processuali speciali della giurisdizione collettiva. 

Osservando questi limiti, la convenzione processuale nella tutela collettiva offre molteplici 

possibilità di adattamento e di flessibilità processuale, permettendo minimizzare alcune delle 

carenze del processo collettivo, come la mancanza di adeguata notifica e pubblicità adeguate, 

o le difficoltà inerenti all’adempimento della sentenza collettiva, catalizzate dal rigido 

sistema procedurale classico. In sintesi, entro i limiti elencati in questo studio, il negozio 

processuale può conferire maggiore effettività al sistema processuale collettivo, in armonia 

con la visione strumentale del processo e con il modello costituzionale del processo. 

 

 

Parole chiave: Diritto processuale civile. Tutela collettiva. Convenzione processuale; 

Flessibilità procedurale. Limite. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Código de Processo Civil de 2015, alinhado à atual fase instrumental do processo, 

estabelece em seu artigo 1º que “[...] o processo civil será ordenado, disciplinado e 

interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da 

República Federativa do Brasil”. Explicitou-se no artigo 4º o direito à solução integral de 

mérito em prazo razoável. O artigo 6º, por sua vez, dispôs sobre a cooperação dos sujeitos 

do processo, para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, com a necessidade de 

observância do contraditório efetivo (artigo 7º), não se admitindo a prolação de decisões 

“surpresa” (artigos 9º e 10). 

Percebe-se, assim, expressa previsão legal que assenta o direito à tutela adequada e 

efetiva, com a reiteração de preceitos constitucionais, por meio de processo capaz de realizar 

o direito material.  

A aplicação e harmonização do conteúdo principiológico das regras processuais 

presentes na Constituição Federal remetem ao processo justo,1 o qual, não obstante possa ser 

composto por parâmetros variáveis a depender da nação (local) e espécie de direito material 

aplicável (penal, civil ou administrativo), pode ser identificado, em nosso ordenamento 

jurídico, com o desenvolvimento do processo em observância aos princípios-garantias de 

acesso à justiça, do juiz natural e afastamento de tribunais de exceção, do devido processo 

legal, do contraditório e da ampla defesa, da publicidade, da duração razoável e da motivação 

das decisões.2    

A conformação do processo justo clama pelo aprimoramento do aparato estatal a fim 

de dar resposta ao anseio social pela solução efetiva e de mérito. A jurisdição, vista como 

serviço público estatal, deve estar aberta a novas possibilidades, como a consensualidade, 

para o atendimento ao princípio constitucional da eficiência e duração razoável do processo,3 

sem descuidar, obviamente, das demais garantias que compõem o devido processo legal. 

Neste panorama de garantia do processo justo e efetivo, permeado pelo incremento 

da participação dos sujeitos processuais, com maior incentivo, inclusive, às formas de 

                                                 
1  ANDRADE, Érico. As novas perspectivas do gerenciamento e da “contratualização” do processo. Revista 

de Processo, São Paulo, v. 36, n. 193, p. 167-200, mar. 2011. p. 171. 
2  LEONEL, Ricardo de Barros. Garantismo e direito processual constitucional. In: BEDAQUE, José 

Roberto dos Santos; CINTRA, Lia Carolina Batista; EID, Elie Pierre (coord.). Garantismo Processual: 

garantias constitucionais aplicadas ao processo. Brasília, DF: Gazeta Jurídica, 2016. p. 131-133. 
3  ANDRADE, Érico. op. cit., p. 174. COSTA, Eduardo José da Fonseca. As noções jurídico-processuais de 

eficácia, efetividade e eficiência. Revista do Processo, São Paulo, v. 30, n. 121, p. 275-301, mar. 2005. p. 

298. 
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solução consensual de conflitos, foi que o Código de Processo Civil de 2015 revigorou os 

negócios processuais típicos e, de forma expressa, destacou a possibilidade de celebrar 

negócios jurídicos processuais atípicos (artigo 190). 

A inovação legislativa não só representa mudança de paradigma, com possível 

resistência a sua implementação em face da tradição de concentração de poderes na figura 

do juiz, como também oferece diversas dúvidas acerca de sua efetiva utilização, 

especialmente em razão da dificuldade de se estabelecer o seu limite. O artigo 190 e seu 

parágrafo único introduziram parâmetros gerais quanto à admissibilidade e limites da 

convenção processual, mas não aptos a fazer frente às complexas questões e dúvidas que 

circundam o tema, tudo a exigir investigação científica de maior fôlego pela doutrina pátria, 

para se tentar estabelecer diretrizes mais seguras quanto ao seu manejo.4 

Tais dúvidas se potencializam ao se cogitar o emprego de convenções processuais na 

tutela coletiva, dadas as peculiaridades do processo coletivo. O tema a ser desenvolvido nesta 

pesquisa é justamente o negócio jurídico processual, revitalizado no Código de Processo 

Civil de 2015, no contexto do processo coletivo. 

Dentre as peculiaridades do processo coletivo que devem ser consideradas no cotejo 

com o negócio processual, sem a intenção de esgotar a questão, podem ser citadas: a natureza 

peculiar do interesse jurídico tutelado, situado de forma intermediária entre o interesse 

público e o privado, pois afeto a grupos, classes ou categorias e que, portanto, extrapola o 

interesse individual e se aproxima do interesse público;5 a natureza jurídica da legitimidade 

coletiva, considerada autônoma para os interesses difusos e coletivos (interesse próprio e 

alheio) e extraordinária para os individuais homogêneos,6 em que ausente correspondência 

integral com a titularidade do direito material em litígio; a indisponibilidade do direito 

material tutelado no processo coletivo; a competência territorial absoluta e a impossibilidade 

de eleição de foro; o regime jurídico da coisa julgada, dentre outras. 

As especificidades da tutela coletiva, ao lado da novidade do tema “convenções 

processuais”, representam campo fértil para a discussão sobre o cabimento do instituto no 

processo coletivo, sistematização e fixação de diretrizes, a fim de trilhar caminhos que 

indiquem a margem processual negociável nesta via coletiva. 

                                                 
4  CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos processuais no processo civil brasileiro. In: CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coord.). Negócios processuais. 3. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2017. p. 71. 
5  MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 

cultural, patrimônio público e outros interesses. 28. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 50. 
6  LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. 4. ed. rev., ampl. e atual. de acordo com o 

CPC de 2015. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 184-185. 
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O tema será desenvolvido em quatro partes. O negócio jurídico está inserido na teoria 

dos fatos jurídicos, categoria pertencente à teoria geral do direito, com aplicação também no 

campo processual, por meio da teoria dos fatos processuais e, em especial, por meio dos 

negócios jurídicos processuais. 

Assim, na primeira parte será feita breve incursão na teoria do fato jurídico como 

pressuposto para ingresso no estudo do negócio jurídico e, consequentemente, no negócio 

processual. 

Fixadas as premissas acerca da teoria do fato jurídico e, em particular, do negócio 

jurídico, na segunda parte será feita abordagem inicial do negócio jurídico processual com 

base nas diretrizes gerais fixadas no Código de Processo Civil, notadamente no artigo 190 e 

seu parágrafo único, considerados os planos de existência, validade e eficácia. Esta primeira 

aproximação do estudo terá como objeto traçar as diretrizes gerais da convenção processual, 

como o regime jurídico aplicável, aspectos subjetivos e objetivos e controle judicial, sem, 

contudo, a introdução de elementos específicos da tutela coletiva. 

Nesta parte do estudo será abordadas as limitações aos negócios processuais 

identificadas pela doutrina, como: contraditório e ampla defesa; fundamentação das decisões 

judiciais; independência, imparcialidade e competência absoluta; coisa julgada e celeridade; 

impossibilidade de excluir ou restringir a intervenção do Ministério Público; dispensar as 

partes dos deveres inerentes à litigância proba e leal; ampliar rol de condutas 

caracterizadoras de má-fé; criar recursos não previstos em lei; criar hipóteses de cabimento 

de ação rescisória; dispensar o requisito do interesse processual,7 dentre outras. 

Conceitos amplos como indisponibilidade, irrenunciabilidade de direitos 

fundamentais processuais e normas cogentes ou de ordem pública, tomados como proibitivos 

ao negócio jurídico processual, merecem estudo mais acurado pois, mesmo reafirmada a sua 

noção limitadora, é preciso maior precisão de seus significados. Não por outra razão que 

Barbosa Moreira, ao abordar a questão, mesmo tendo reconhecido na diferenciação entre 

normas cogentes e dispositivas válido critério restritivo à admissão da convenção processual, 

destacou a “[...] dificuldade que às vezes se encontra em traçar linha divisória nítida entre as 

duas espécies de normas”.8 

                                                 
7  YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova Era?  In: 

CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coord.). Negócios processuais. 3. 

ed. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 84. 
8  MOREIRA, José Carlos Barbosa. Convenções das partes sobre matéria processual. In: ______. Temas de 

Direito Processual: terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 90. 
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Na terceira parte do trabalho será efetivado o cotejo entre o processo coletivo e as 

convenções processuais, partindo-se de breve panorama da tutela coletiva, seus 

fundamentos, especificidades e princípios. Este retrospecto do processo coletivo permitirá 

fixar bases para o enfrentamento do cabimento da convenção processual na tutela coletiva, 

compatibilidades e limitações, tendo em vista, de um lado, a autonomia da vontade como 

base deste acordo processual e, de outro, as particularidades do processo coletivo e as 

possíveis barreiras a estes negócios, notadamente em razão da legitimação autônoma 

(interesses difusos e coletivos) e extraordinária (interesses individuais homogêneos) na seara 

coletiva, bem como em face da indisponibilidade do direito material tutelado. 

O artigo 190 do Código de Processo Civil de 2015, ao autorizar os negócios 

processuais nas hipóteses em que se admite autocomposição, não afasta a incidência do 

instituto no processo coletivo. A indisponibilidade do direito material tutelado não impõe 

vedação absoluta a disposições sobre a forma e o prazo pelos quais o direito material 

indisponível será satisfeito. Aliás, tal providência pode ser obtida até mesmo 

extrajudicialmente, por meio de termo do compromisso de ajustamento de conduta tomado 

pelos órgãos públicos legitimados à ação civil pública (artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85).9 

Não obstante o conceito de indisponibilidade sobre o direito material mereça estudo 

mais aprofundado, esta indisponibilidade não aparenta configurar, por si só, empecilho ao 

negócio jurídico processual, o qual, em tese, poderia ser utilizado na tutela coletiva. 

Ponto central no estudo do negócio processual na tutela coletiva envolve, assim, 

pesquisa do alcance das expressões “autocomposição” e “indisponibilidade do direito”, com 

a análise de eventuais efeitos da convenção processual, diretos ou reflexos, quanto ao direito 

material indisponível. De fato, não se pode desconsiderar que eventuais convenções 

processuais, a título de adequar o procedimento às especificidades da causa, acabarão por 

refletir direta ou reflexamente, de forma negativa, sobre o bem material considerado 

indisponível.10 

O tema desperta interesse não só sob o ponto de vista teórico, mas também prático, 

em razão dos questionamentos que as características do processo coletivo poderão trazer na 

aplicação da convenção processual. Assim, a quarta parte do estudo terá como foco discorrer 

acerca da aplicação prática do instituto no processo coletivo, buscando concluir o cabimento 

                                                 
9  LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. op. cit. p. 419-421. 
10  ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais 

no processo civil. São Paulo: LTr, 2015. p. 187 (publicação da sua tese de doutorado, de 2014, na UERJ: 

Das convenções processuais no processo civil). CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2. 

ed. rev. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 341. 
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ou não de negócios processuais típicos elencados no Código de Processo Civil, além de se 

cogitar convenções processuais atípicas.  

A título de exemplo, cabe indagar se seriam válidas convenções processuais que 

imponham limitações probatórias no processo coletivo, que excluam o duplo grau de 

jurisdição ou, ainda, que contenham previsão sobre arbitragem. Sem prejuízo de outras que 

serão objeto do estudo, questão atual e palpitante também recai sobre cabimento ou não da 

convenção processual nas ações de improbidade administrativa, tema dos mais delicados, 

diante do disposto no artigo 17, § 1º, da Lei nº 8.429/92, que vedava acordo, transação ou 

conciliação nestas ações, recentemente alterado pela Lei nº 13.694, de 24 de dezembro de 

2019. 

Este é, portanto, o panorama geral do tema que será desenvolvido. 
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CONCLUSÃO 

 

Realizado exame acerca dos limites gerais ao negócio jurídico processual e 

contextualizado este acordo ao especial funcionamento do processo coletivo, podemos 

concluir, ao final, não apenas inexistir óbice à sua utilização na tutela coletiva, mas, em 

muitos casos, oferecer a convenção processual alternativa real para a maior efetividade deste 

microssistema. 

A introdução de novas formas de negócios processuais típicos e, notadamente, a 

previsão da atipicidade das convenções processuais, revela a maximização do princípio da 

liberdade no processo, não o descaracterizando como ramo de direito público. 

A indisponibilidade do direito material por parte dos legitimados coletivos não impõe 

óbice aos negócios processuais na tutela coletiva, pois admitida a autocomposição, por meio 

de compromisso de ajustamento de conduta ou acordo judicial, acerca da forma, modo, 

tempo e lugar de cumprimento da obrigação. Atualmente admite-se até mesmo acordo de 

não persecução de atos de improbidade administrativa. 

As convenções processuais prévias na tutela coletiva somente são autorizadas 

àqueles órgãos públicos legitimados à celebração do compromisso de ajustamento de 

conduta, pois, ausente regulamentação específica, a regulamentação compromisso de 

ajustamento de conduta se apresenta como parâmetro seguro a ser observado. Além disso, a 

partir de uma interpretação do artigo 190 do CPC/2015, de acordo com o momento 

processual e com o legitimado na fase pré-processual, não está cumprido o requisito da 

admissão de autocomposição do direito material por parte destas entidades.  

No que se refere à vinculação aos demais legitimados, constatou-se que as 

convenções processuais prévias e incidentais firmadas por um dos legitimados que, por sua 

condição jurídica, representa toda a coletividade, vinculam os demais que não a 

subscreveram, ainda que se repute recomendável a prévia cientificação de todos os demais 

legitimados como forma de ampliação do debate e controle. 

Em caso de litisconsórcio ativo na ação coletiva, o ideal é a anuência de todos os 

litisconsortes ao negócio jurídico. Contudo, caso algum deles não subscreva a convenção, 

tal circunstância não a torna inválida, mas apenas acarreta sua inoponibilidade àquele que 

não anuiu ao ajuste, devendo-se seguir a regra prevista para o litisconsórcio unitário, ou seja, 

somente os atos processuais benéficos podem ser aproveitados pelos litisconsortes. 
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Em relação aos lesados individuais, a vinculação deve conciliar o regime da coisa 

julgada coletiva, na forma dos artigos 103, e seu § 2º, e 104 do Código de Defesa do 

Consumidor, considerando a intervenção ou não na ação coletiva e, ainda, a suspensão ou 

não da ação individual, além da constatação de se tratar de negócio processual benéfico, em 

harmonia ao transporte in utilibus da coisa julgada. 

Além destes aspectos, identificou-se como limite objetivo a impossibilidade de 

negócios processuais que venham a afastar normas processuais especiais concebidas para a 

tutela coletiva, como, por exemplo, a regulamentação do recolhimento de custas, honorários 

e sucumbência prevista no artigo 18 da Lei nº 7.347/85, salvo se a disposição se mostrar 

favorável. Apontou-se, ainda, a impossibilidade de celebração de negócio processual sobre 

matéria submetida à reserva legal, como as hipóteses de cabimento de recurso, sistema de 

legitimidade e coisa julgada no processo coletivo. Concluiu-se que um dos principais limites 

objetivos é a impossibilidade de o negócio processual gerar, ainda que reflexamente, efeitos 

negativos ao direito material. 

O respeito ao autorregramento da vontade das partes no processo não é incompatível 

com o afastamento da convenção processual pelo magistrado se, no controle por ele 

exercido, restar dúvida insuperável sobre validade do acordo, não se acolhendo a máxima in 

dubio pro libertate. Ademais, a ponderação concreta para verificar a preservação do núcleo 

essencial do direito fundamental, em face do conflito entre direitos processuais 

fundamentais, não pode desconsiderar a menor aderência do princípio da liberdade 

processual na tutela coletiva e, ainda, a dimensão própria da garantia de acesso à justiça neste 

microssistema.  

Ao final, sem a intenção de esgotar o tema, foram aventadas diversas hipóteses de 

convenções processuais típicas e atípicas que podem ser utilizadas no processo coletivo, com 

a abordagem de aspectos e limites específicos. Dentre elas, apontou-se: a admissão parcial 

de convenção de eleição de foro, apenas na hipótese de concorrência de foros absolutamente 

competentes, visando à eleição daquele mais adequado; a possibilidade da inversão 

convencional do ônus da prova, apenas em prol da coletividade; a admissão da escolha 

consensual de perito; a ausência de óbices ao saneamento consensual, respeitados os 

poderes-deveres do magistrado e do Ministério Público; a possibilidade da suspensão 

convencional do processo; a admissão do estabelecimento do calendário processual, com a 

ressalva de que o magistrado não figura como parte do acordo; a ausência de óbice à 

confecção de negócio processual de convenção de arbitragem, inclusive pelo Ministério 

Público, envolvendo direitos individuais homogêneos patrimoniais e, ainda, em relação aos 
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direitos difusos e coletivos stricto sensu, somente com a finalidade de se fixar a forma, 

método, prazo e lugar para cumprimento de obrigações. A convenção processual atípica 

acerca das despesas e honorários periciais também é possível, observadas as regras especiais 

sobre o tema e em prol da coletividade. 

Em relação aos recursos, é possível admitir-se convenção processual desde que não 

disponha sobre matéria submetida à reserva legal (hipóteses e cabimento de recursos), bem 

como não afaste a remessa necessária, como acordo bilateral de desistência ou renúncia de 

instância. Aspecto particular da tutela coletiva reside na impossibilidade de renúncia do 

recurso pelo legitimado coletivo antes da prolação da respectiva decisão. 

Outra hipótese de convenção processual atípica aventada tem como objeto a escolha 

do processo coletivo como causa piloto em recursos repetitivos, visando prevenir que o 

demandado venha a peticionar nos autos de ação individual para sua afetação em incidente 

de resolução de demandas repetitivas ou recurso repetitivo, em detrimento da ação coletiva. 

Visando conferir maior efetividade ao processo coletivo, discorreu-se acerca de 

convenções processuais voltadas à cientificação dos lesados individuais sobre a existência 

da ação coletiva, bem como para ampliação do prazo de 30 dias para o autor individual pedir 

a suspensão de sua ação a fim de se beneficiar da sentença coletiva, previsto no artigo 104 

do Código de Defesa do Consumidor. 

Identificou-se, também, a possibilidade de convenções processuais sobre o 

cumprimento de sentença, como, por exemplo, a impenhorabilidade de determinados bens, 

ainda que por certo período; a ordem de bens a penhorar; a forma de comunicação dos atos 

processuais executivos; a escolha do depositário e do avaliador; a competência para a 

execução da sentença coletiva visando à efetividade, dentre aqueles foros indicados no artigo 

516 do CPC/2015; a fixação de calendário, com cronograma de cumprimento por fases, 

mediante acompanhamento por administrador escolhido pelas partes para fiscalização do 

cumprimento das etapas, notadamente nos casos complexos ou que envolvam 

implementação de políticas públicas. 

Constatou-se a utilidade da convenção processual que tenha como objeto atos de 

comunicação processual, com a fixação de outras modalidades como correio eletrônico ou 

mensagens de texto por aplicativos, observada a impossibilidade de restrição absoluta ou 

abdicação de qualquer forma de comunicação. 

Na persecução de atos de improbidade administrativa, em razão de recente alteração 

imposta pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, restou superada controvérsia acerca 

do cabimento ou não de acordo nestas ações e, também, sobre a admissão ou não de 
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convenções processuais, que podem envolver a aceitação de prova emprestada; renúncia a 

recursos pelo requerido; produção antecipada de provas visando quantificar o dano ao erário 

ou a obtenção de informações bancárias e fiscais; colaboração premiada na persecução de 

atos de improbidade administrativa, dentre outras.  

O emprego adequado do instituto poderá conferir maior efetividade às ações 

coletivas, em alinhamento à visão instrumental do processo, que engloba o modelo 

constitucional do processo, viabilizando contornar algumas ineficiências deste 

microssistema como, por exemplo, a falta de publicidade e notificação adequadas dos 

integrantes do grupo, categoria ou classe, além das dificuldades inerentes ao cumprimento 

de sentença coletiva com base em procedimento rígido e moldado para o processo individual. 

Na persecução dos atos de improbidade administrativa, o acordo de promessa de não 

processar aliado ao negócio processual de colaboração na produção de provas pelo 

investigado, visando identificação de outros envolvidos e recuperação de bens e valores, têm 

grande potencial para tornar mais célere e eficiente o combate aos atos de corrupção na 

administração pública.  

A convenção processual na tutela coletiva pode contribuir para a concretização de 

vetores do processo coletivo, como a publicidade adequada, a economia processual, a 

instrumentalidade das formas voltada à flexibilidade procedimental e à primazia do 

julgamento de mérito, a disponibilidade motivada, dentre outros. 

De lege ferenda, a despeito da possibilidade de utilização das regras gerais contidas 

no Código de Processo Civil, seria positiva a regulamentação do tema no microssistema 

coletivo, visando conferir maior segurança jurídica na aplicação do instrumento pelos 

profissionais do direito, evitando-se longas controvérsias jurisprudenciais ou mesmo certo 

conservadorismo judicial ou dos próprios legitimados coletivos. Interessante seria a expressa 

previsão legal sobre: a) a admissão dos negócios processuais no processo coletivo; b) a 

necessidade de manutenção da intangibilidade do direito material; c) a capacidade negocial 

embasada na legitimidade ope legis, somada à representatividade adequada; d) a necessidade 

de observância dos parâmetros do compromisso de ajustamento de conduta, notadamente 

em relação à legitimidade e à homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público 

ou órgão similar; e) a impossibilidade de alteração das regras processuais especiais em 

prejuízo da coletividade; f) a exigência de homologação judicial, precedida de cientificação 

e manifestação do Ministério Público, se não for o autor da ação. 
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