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NOTA DA AUTORA 

E AGRADECIMENTOS 

 

 

Reputo importante revelar a história deste livro 

que se confunde com a da autora estudante, esperando não 

cansar o leitor. 

Depois de quase trinta anos na carreira jurídica, 

tempo em que pude, inicialmente, exercer a advocacia 

contenciosa por quase dezoito anos, a docência por quinze 

anos, e, a partir de 2008, após a aprovação em concurso 

público, a função de diretora de secretaria e, mais 

recentemente, a de assessora de magistrado titular de vara 

de relações de consumo da Capital baiana, resolvi 

submeter-me ao concurso público de provas e títulos para 

disputar uma das vagas (duas destinadas à ampla 

concorrência) disponíveis para o curso de mestrado em 

Direito Público na Universidade Federal da Bahia – UFBA, 

sob a orientação da professora Paula Sarno Braga 

Em outubro de 2016, antes da publicação do edital 

convocatório, soube por intermédio da dileta amiga, a 

professora Adriana Maria Aureliano da Silva, incentivadora 

desta empreitada, que o edital estaria na iminência de ser 

publicado, razão por que me antecipei, iniciando os estudos, 

tomando por base os editais anteriores. 

Em janeiro de 2017, logo após o recesso forense de 

fim de ano, tirei férias e, aproveitando o feriado dos festejos 

carnavalescos em fevereiro, pois em Salvador ficamos em 

torno de seis dias sem expediente forense, totalizei uns 

sessenta dias de dedicação exclusiva às referências 
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bibliográficas consultadas e sugeridas por alguns colegas já 

mestres. 

Naquele momento, contei com a especial 

solidariedade, compreensão e parceria do meu companheiro 

Mota que, entendendo meu desejo de conquistar aquele 

espaço, renovou comigo nosso compromisso de carinho e 

respeito importantíssimo para meu êxito: durante todos 

aqueles dias, eu não sairia de casa para absolutamente nada, 

a fim de que pudesse me dedicar exclusivamente aos 

estudos, numa rotina de quase quatorze horas diárias, 

ficando ele responsável por todas as atividades que 

demandassem as saídas (pegar livros na biblioteca do 

professor Fredie Didier estavam incluídas no ajuste). Hoje 

tenho certeza de que a caminhada seria mais árdua se não 

contasse com sua preciosa colaboração, companheirismo e 

afeto. A ele, meu abraço carinhoso de admiração e eterna 

gratidão. 

Publicado o edital em fevereiro de 2017, deu-se 

início à largada ... Fui participando de cada uma das fases 

do concurso, perseverando. Após a prova de proficiência, 

foi a vez da apresentação do anteprojeto de pesquisa e da 

prova de conhecimentos específicos. Naquelas fases, contei 

com a orientação primorosa de um grande mestre em 

Direito, Gabriel Araújo Gonzalez, meu colega de trabalho, 

por quem nutro uma profunda admiração. Jovem, talentoso, 

com uma mente brilhante e sagaz, autor de uma obra 

valiosíssima para o estudioso do Direito: “a recorribilidade 

das decisões interlocutórias no código de processo civil de 

2015”, na qual faz uma análise histórica e teleológica do 

agravo de instrumento e sua atual disciplina. Seus 
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ensinamentos em muito contribuíram para que eu fizesse 

uma boa prova de conhecimentos específicos. Sempre lhe 

serei grata. A ele, meu fraternal abraço. 

Eis que ultrapassadas as etapas eliminatórias 

(prova de proficiência e de conhecimentos específicos), na 

classificatória ficamos eu e outro candidato com igual 

colocação (2º lugar), sendo necessário o emprego dos 

critérios sucessivos de desempate: a) maior nota na prova 

de conhecimento específico; b) maior nota na prova de 

títulos; e, por último, c) maior idade. Ficamos empatados 

nos dois primeiros e somente pelo terceiro (maior idade), 

logrei êxito.  

Eu e a professora Adriana Aureliano, especial 

amiga presente em toda essa trilha, assistíamos, juntamente 

com os demais candidatos e interessados, ao julgamento 

dos critérios de desempate. Ao final, comemoramos a 

maturidade, pois estava eu, aos quarenta e oito anos, 

buscando essa oportunidade com todas as minhas forças! 

Naquele momento, começava minha jornada de 

dedicação aos estudos no mestrado na UFBA. Cursar as 

disciplinas obrigatórias e optativas, com a indispensável 

produção científica, conviver com mestres e colegas de 

elevado potencial jurídico, enfim tudo contribuindo para 

um profícuo aprendizado e crescimento acadêmico. Destaco 

a valorosa contribuição dos colegas de mestrado Matheus 

Souza Galdino e Bruno Barros, aos quais rendo meus 

sinceros agradecimentos por compartilharem comigo tanto 

conhecimento científico.  

Apresento minhas homenagens aos professores 

Saulo Casali, Fredie Didier Jr. e Paula Sarno Braga, por se 
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revelarem tão generosos quando, ilimitadamente, 

disponibilizaram-se, compartilhando fontes e 

conhecimentos todas as vezes em que procurados. Depois 

de tantas descobertas propiciadas especialmente por eles, 

estou convicta de que a docência é entrega! Caros mestres, 

obrigada.  

Neste estágio, apresento ao leitor um dos trabalhos 

produzidos, esperando compartilhar o que tenho aprendido, 

na certeza de que pouco, pois muito ainda tenho a aprender. 

A Autora 
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Segue o teu destino, 

Rega as tuas plantas, 

Ama as tuas rosas. 

O resto é a sombra 

De árvores alheias. 

 

A realidade 

Sempre é mais ou menos 

Do que nós queremos. 

Só nós somos sempre 

Iguais a nós-próprios. 

 

Suave é viver só. 

Grande e nobre é sempre 

Viver simplesmente. 

Deixa a dor nas aras 

Como ex-voto aos deuses. 

 

Fernando Pessoa 

 (Heterônimo Ricardo Reis). 
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APRESENTAÇÃO DA OBRA 

 

 

Este ensaio é resultado de pesquisa realizadas nas 

disciplinas ministradas pelos professores Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Saulo Casali no Mestrado em Direito 

Público, em curso na Universidade Federal da Bahia. O 

tema abordado tem se revelado fértil para os debates 

acadêmicos e, de igual forma, nas cortes de justiça. Tratam-

se dos negócios jurídicos processuais sob o enfoque do 

protagonismo judicial. Inicia-se discorrendo sobre o 

processo e procedimento, conceitos, natureza jurídica e 

fases metodológicas. Em seguida, narra-se sobre os 

modelos normativos processuais, a influência da 

Constituição Federal/1988, até o advento do CPC de 2015.  

Em seguida, faz-se um estudo da cláusula geral de 

negociação processual, dos objetos dos negócios processuais, 

autonomia da vontade das partes e o protagonismo judicial, 

analisado também como condição de eficácia dos negócios 

atípicos, enfim, examina-se a participação dos sujeitos do 

processo e a possibilidade de os negócios jurídicos 

processuais limitarem os poderes instrutórios do juiz. O 

discurso é realizado à luz das novas premissas do CPC de 

2015, dando-se especial relevo ao modelo de colaboração 

processual. Rogo aos leitores que sejam pacientes posto que 

este ensaio é o primeiro trabalho na experiência de produção 

literária acadêmica, com inúmeras deficiências próprias dos 

principiantes, sendo bem-vindas as críticas e sugestões que 

servirão para aprimoração da autora. 

A Autora 
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PREFÁCIO 

 

 

Com muita satisfação aceitei o convite da brilhante 

Professora Dulce Anne Freitas Feitosa para escrever 

algumas linhas à guisa de apresentação do presente livro: 

“Negócios Processuais que Limitam o Poder Instrutório do 

Juiz no CPC de 2015”. O faço com imenso prazer, não só 

pela atualidade e relevância do tema, mas também pelo 

respeito e admiração que nutro à Autora.  

Tenho acompanhado seus trabalhos e notado uma 

preocupação em desbravar novos temas. Revelando um 

espírito crítico, inquieto e questionador, capaz de olhar para 

além das fronteiras do Direito e oferecer novas respostas 

para velhos problemas. 

O rigor, a seriedade e a exigência nos 

relacionamentos com os alunos, demonstrados nas 

disciplinas de Direito Processual de graduação e pós-

graduação que ministrou ao longo de sua carreira docente e 

nas bancas de avaliação que integrou, a orientação firme e 

autêntica, influenciam positivamente na formação de tantos 

profissionais na área jurídica. 

O trabalho prefaciado constitui empreendimento 

intelectual de fôlego. Um debate de interesses no sistema 

jurídico. A discussão se inicia na determinação do conceito 

de processo, passando, na sequência, a analisar os modelos 

normativos processuais, suas características e evolução 

para, em seguida, evidenciar a importância da atuação do 

juiz e das partes no novo modelo, uma vez que a inspeção 



 

 

- 16 - 

do compromisso estabelecido antes e no curso do processo 

acarreta em rememorar os arquétipos clássicos. 

A autora não se recusa a tomar posição diante de 

cada um dos problemas expostos e os enfrenta com apurado 

comedimento, externando fundamentadamente suas 

conclusões. 

Estou segura que esta obra traz excelentes 

contribuições doutrinárias para o deslinde da questão 

enfrentada que afloram na leitura das normas do CPC de 

2015. E isso será comprovado, sem risco de erro, por 

quantos tiverem, como eu tive, o privilégio da leitura. 

 

Salvador, maio de 2019. 

 

Adriana Maria Aureliano da Silva 

Profa. da Universidade Federal da Bahia 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Este ensaio destina-se ao estudo da cláusula geral 

de negociação processual e o objeto dos negócios 

processuais, com especial destaque para a autonomia da 

vontade das partes e a homologação judicial, examinada 

como condição de eficácia dos negócios entabulados pelas 

partes. 

Inicia-se o discurso traçando a evolução histórica, 

cultural e metodológica do processo, os modelos 

normativos processuais, suas características, assim como a 

importância e influência do Direito Constitucional sobre o 

processo, destacando a garantia do contraditório assegurado 

pelo Estado Democrático de Direito vigente. Analisa-se, 

assim, o processo civil na perspectiva dos direitos 

fundamentais, em razão do movimento de 

constitucionalização do direito processual civil. 

Em seguida, discute-se a natureza e o objeto dos 

negócios processuais e a autonomia da vontade das partes. 

Explora-se acerca da participação judicial no controle dos 

ajustes celebrados, tanto sob o enfoque da validade, quanto 

da eficácia. 

Evidenciam-se as novas premissas do CPC/2015, 

discutindo-se a ultrapassada noção de que às partes somente 

tocaria abordar questões de fato e ao juiz, as de direito, com 

fundamento no princípio da cooperação, pois o 
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pronunciamento judicial exige a participação de todos os 

que participam, com interesse, do processo.  

Harmonizando-se a autonomia da vontade das 

partes com o caráter público do processo, discorre-se sobre 

a previsão contida no CPC/2015 que possibilita a 

celebração de ajustes sobre o procedimento e sobre diversas 

situações jurídicas processuais, a exemplo dos ônus, 

deveres, poderes e faculdades, com notória redução do 

protagonismo judicial. 

O ponto fulcral deste trabalho é examinar a 

tendência de valorização dos negócios processuais que 

limitam os poderes instrutórios do juiz, uma vez que a atual 

formatação do processo, comprometido com o Estado 

Democrático de Direito, privilegia a prestação jurisdicional 

democrática e participativa. 

Assim, destacam-se bases teóricas para 

fundamentar o entendimento de reconhecer-se o juiz como 

sujeito de direitos e deveres nos negócios jurídicos 

processuais celebrados no curso do processo, inclusive com 

limitações na sua esfera instrutória. 
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CAPÍTULO II 

 

NOÇÕES SOBRE PROCESSO E PROCEDIMENTO 

 

Para discorrer sobre negócios processuais é 

necessário traçar previamente o conceito de processo, os 

modelos normativos processuais, suas características, a 

evolução dos modelos de processo e, em seguida, destacar a 

relevância da atuação do juiz e das partes no novo modelo, 

uma vez que a análise das convenções entabuladas antes e 

no curso do processo implica em revisitação dos 

paradigmas clássicos1. 

A doutrina tradicional nacional e estrangeira 

sempre tentou diferençar processo de procedimento e isso 

se verifica nas diversas fases metodológicas pelas quais 

experimentou o processo civil ao longo da sua existência, 

pois diferentes foram as concepções apresentadas a respeito 

dos seus escopos.  

Durante longo período, o processo foi encarado 

como mero procedimento, simples sucessão de atos e 

formas 2 . Trata-se da primeira fase metodológica do 

processo civil denominada de praxismo. 

                                                           
1 REDONDO, Bruno Garcia. Negócios processuais: necessidade de 

rompimento radical com o sistema do CPC/1973 para a adequada 

compreensão da inovação do CPC/2015. Revista Dialética de 

Direito Processual (RDDP), n. 145, p. 9-16, ago./2015. 
2  Aroldo Plínio Gonçalves explica que na fase praxista do Direito 

Processual, predominava a ideia de que o processo era absorvido 

pelo procedimento; agora, na fase do cientificismo, opta-se pelo 

oposto, pois a tese é de que o procedimento é absorvido pelo 
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O praxismo correspondeu à pré-história do direito 

processual civil, porquanto atinente à época em que o 

direito processual civil não era considerado um ramo 

autônomo do direito 3 . Naquele contexto, o direito 

processual era visto como simples procedimento 

(procédure), uma sucessão de atos decorrentes da 

emanação do próprio direito material 4  e destinado a 

permitir a aplicação do direito material violado5. Tratava-se 

de época em que o direito material não se distinguia do 

direito de ação, por isso o procedimento tinha por escopo 

servir ao direito material violado6. 

Somente a partir da concepção de Oskar Büllow 

foi sistematizada a teoria do processo como relação 

jurídica, sobressaindo-se a autonomia da relação 

processual7. Paula Sarno Braga relata que a ideia de relação 

jurídica processual foi inicialmente concebida por Hegel e, 

                                                                                                                    
processo. GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e 

teoria do processo. Rio de Janeiro, AIDE Editora, 2001, p.66. 
3  MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil. 2. ed. São 

Paulo: RT, 2011. p. 32 
4  MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil. 2. ed. São 

Paulo: RT, 2011. p. 32 
5 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo (Curso de 

processo civil; v. 1). 7 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, 

p. 395-397. 
6 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo (Curso de 

processo civil; v. 1). 7 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, 

p. 395-397. 
7 A segunda fase, intitulada de processualismo, surge a partir da obra de 

Oskar Bülow, com a publicação, em 1868, do seu livro Die Lehre 

von den Prozesseinreden und die Prozessvoraussetzungen (Trad. La 

teoria de las excepciones procesales y los presupuestos procesales , 

por Miguel Angel Rosas Lichtschein, Buenos Aires: EjEA – 

Edições jurídicas Europa-América, 1964). 
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posteriomente, invocada por Bethmann-Holweg, mas foi o 

alemão Oskar Büllow quem, de fato, desenvolveu e 

sistematizou a teoria do processo como relação jurídica8, 

publicando sua obra “Teoria das exceções dilatórias e dos 

pressupostos processuais”. 

Trata-se da segunda fase metodológica intitulada 

processualismo, pois estabelecidos os fundamentos da 

autonomia do direito processual, distinguindo-se a relação 

jurídica processual da relação jurídica de direito material. O 

processo não é mais um meio através do qual as partes, a 

partir da autonomia privada, exercem seus direitos; agora, o 

processo é disponibilizado pelo Estado às partes, 

submetidas que estão ao poder jurisdicional estatal9. 

Nesta fase, também denominada de cientificismo, 

leciona Sarno10 que Büllow identifica o processo como uma 

relação jurídica autônoma, progressiva e de direito público, 

não se confundindo com a relação jurídica material 

deduzida em juízo, posto que possui sujeitos próprios 

(partes e juiz), objeto próprio (prestação jurisdicional) e 

requisitos (pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido do processo), encontrando-se em 

desenvolvimento gradual para conclusão (prestação 

                                                           
8 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de procedimento: 

o problema da repartição de competência legislativa no Direito 

Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 122. 
9 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo (Curso de 

processo civil; v. 1). 7 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, 

p. 395-397. 
10 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de procedimento: 

o problema da repartição de competência legislativa no Direito 

Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 123-124. 
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jurisdicional), diferentemente da relação material já 

concluída11. 

Bülow parte do pressuposto de que processo é 

relação jurídica e, nessa ideia, identifica questões afins com 

as demais relações jurídicas, a partir das quais apresenta 

definições dos sujeitos processuais, objeto e fatos para a 

caracterização12. 

Entretanto, em razão do encarceramento e 

limitações dos conceitos processuais, distanciando o 

processo civil da realidade e contexto social, surge a 

terceira fase, intitulada de instrumentalismo, tendo por 

principal precursor no Direito brasileiro Cândido Rangel 

Dinamarco13.  

A teoria do instrumentalismo defendida por 

Dinamarco fundamenta-se na necessidade de que o 

processo alcança resultados práticos equivalentes ao fim ao 

qual se destina, vale dizer, na sua efetividade e, por isso 

mesmo, o processo passa a ser um instrumento, um meio 

para atingir o seu escopo14. 

Cândido Dinamarco explica que o direito 

processual é formal na medida em que impõe formas a 

                                                           
11 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de procedimento: 

o problema da repartição de competência legislativa no Direito 

Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 123-124. 
12  BÜLLOW, Oskar. Teoria de las excepciones procesales y los 

pressupuestos procesales.Tradução de Miguel Angel Rosas 

Lischtschein. Buenos Aires: EjEA - Ediciones Jurídicas Europa-

América, 1964. 
13 DINAMARCO, Cândido Rangel A instrumentalidade do processo. 

São Paulo: Malheiros, 13 ed. 2008. 
14 DINAMARCO, Cândido Rangel A instrumentalidade do processo. 

São Paulo: Malheiros, 13 ed. 2008, p. 181. 
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serem observadas tanto nos atos de exercício da jurisdição 

pelo juiz, quanto nos de defesa de interesses pelas partes, 

penhor da segurança do sistema processual. Entretanto, a 

regra da instrumentalidade das formas apresenta-se como 

uma tendência do direito processual civil moderno 

concebida para flexibilizar as formas e interpretar 

racionalmente as normas que as exigem, segundo seus 

escopos a serem atingidos15. 

Nesta fase, o processo não é mais visto como uma 

relação jurídica processual16. Segundo Marinoni, no Estado 

contemporâneo não importa sequer saber se realmente 

existe uma relação jurídica processual, pois o processo se 

estrutura não apenas consoante as necessidades do direito 

material, mas, também, oportunizando ao juiz e às partes 

ajustarem-se às particularidades do caso concreto17. Cuida-

se da dimensão externa do processo, segundo a qual o 

processo deve se desenvolver de modo a propiciar a efetiva 

participação de todos os seus participantes: juiz e partes, 

relacionando-se com a ideia do devido processo legal18. 

                                                           
15 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual 

civil: vol. I, 8ª ed., rev., atual. segundo o novo código de processo 

civil. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 100-101. 
16 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo (Curso de 

processo civil; v. 1). 7 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, 

p. 459. 
17 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo (Curso de 

processo civil; v. 1). 7 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, 

p. 459. 
18 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo (Curso de 

processo civil; v. 1). 7 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, 

p. 459. 
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Na fase do instrumentalismo, o processo, além de 

atender às expectativas do direito material, deve dar ao juiz 

e às partes o poder de utilizar as técnicas processuais 

necessárias para atender as particularidades do caso 

concreto 19  e alcançar seu fim 20 . Vale dizer: o sistema 

processual deve ser estudado à vista dos seus escopos 

sociais, políticos e jurídicos, da sua função perante o direito 

material e para a pacificação social; de igual sorte, os atos 

processuais devem ser analisados em face do objetivo que 

têm a alcançar21.  

O autor ainda realça o abandono das fórmulas 

exclusivamente jurídicas como a tendência universal quanto 

aos escopos do processo e do exercício da jurisdição22. As 

exigências formais legais asseguram determinados 

resultados. O que importa, sublinha Dinamarco, é o fim 

alcançado, atingido, e não tanto a regularidade no emprego 

dos meios23. 

                                                           
19 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo (Curso de 

processo civil; v. 1). 7 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, 

p. 427. 
20 DINAMARCO, Cândido Rangel A instrumentalidade do processo. 

São Paulo: Malheiros, 13 ed. 2008, p. 181. 
21  BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Nulidade processual e 

instrumentalidade do processo. Revista de Processo, Doutrinas 

Essenciais de Processo Civil, Out./2011, vol. 3, p. 985-1003. 
22 DINAMARCO, Cândido Rangel A instrumentalidade do processo. 

São Paulo: Malheiros, 13 ed. 2008, p. 187. 
23 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual 

civil: vol. I, 8ª ed., rev., atual. segundo o novo código de processo 

civil. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 100-101. 
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Além de adeptos 24 , a teoria recebe críticas, 

cabendo mencionar a apresentada por José Joaquim Calmon 

de Passos, ao destacar que o modismo da 

‘instrumentalidade do processo’ camufla, ou 

conscientemente - perversidade ideológica, a ser combatida, 

ou por descuido epistemológico - equívoco a ser 

corrigido 25 . Calmon de Passos adere ao conceito de 

processo como um procedimento regulado, um tipo 

complexo de formação sucessiva, em que os atos que o 

compõem se sucedem numa ordem pré-fixada e necessária, 

encadeados e ligados por relação de causalidade, todos eles 

voltados para um efeito final 26 . Por isso, sua crítica 

contundente à teoria de Dinamarco.27  

Apropriado também transcrever o conceito de 

processo apresentado por Pontes de Miranda como uma 

                                                           
24 José Roberto dos Santos Bedaque adere à teoria de que o processo 

deve se ater aos resultados, e não manter-se amarrado às formas 

engessadas, reconhecendo a capacidade do julgador para adequar a 

marcha processual às especificidades da causa. BEDAQUE, José 

Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual: 

tentativa de compatibilização. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 44, 

69-70, 108-113. 
25 PASSOS, J. J. Calmon de. Instrumentalidade do processo e devido 

processo legal. Revista de Processo, vol. 102/2001, Abr-Jun/2001, 

p. 55-67. 
26  PASSOS, J. J. Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades 

aplicada às nulidades processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 

83-87.  
27 Calmon de Passos enfatiza que o anarquismo linguístico ou sem-

cerimônia terminológica desqualifica o cientificismo ou 

racionalismo jurídico, acrescentando a falta de cuidado no denotar e 

conotar o termo ‘instrumentalidade’ posto que seu conteúdo é bem 

diferente do que lhe emprestam atualmente. PASSOS, J. J. Calmon 

de. Instrumentalidade do processo e devido processo legal. Revista 

de Processo, vol. 102/2001, Abr-Jun/2001, p. 55-67. 
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série de atos encadeados com mais ou menos coesão 

tendente à preparação final indispensável à atividade 

julgadora ou de entrega da prestação jurisdicional28. 

A teoria formulada por Konrad Hesse29, a força 

normativa da constituição, reverberou em todos os ramos 

do direito, inclusive no processo civil30, que também vem 

sofrendo seus reflexos, resultando na necessidade de 

observância dos direitos e garantias fundamentais, 

constitucionalmente assegurados. 

A atual e quarta fase da evolução do direito 

processual civil denominada de neoprocessualismo, numa 

clara alusão ao fenômeno do neoconstitucionalismo, 

consolida a constitucionalização do direito processual 31 , 

fenômeno contemporâneo, caracterizando-se pela revisão 

dos conceitos processuais dos séculos XIX e XX, a partir 

das novas premissas do Estado Constitucional e dos direitos 

fundamentais32. 

                                                           
28 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código 

de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1997, 4 ed. tomo 3, p. 

198 e 199. 
29 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Trad. Gilmar 

Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991. 
30 Desde a segunda metade do século XX, a constitucionalização do 

processo foi a novidade no campo 

do direito processual. Calmon de Passos discorre que a cláusula do 

devido processo legal ganha uma  

dimensão até então não revelada, apresentando um caráter mais 

abrangente de garantia do devido processo constitucional. PASSOS, 

J. J. Calmon de. Instrumentalidade do processo e devido processo 

legal. Revista de Processo, vol. 102/2001, Abr-Jun/2001, p. 55-67. 
31   DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, v. 1. 

Salvador: JusPodivm, 2015, p. 45. 
32 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo (Curso de 

processo civil; v. 1). 7 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013. 
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Da ideia de processo jurisdicional como 

procedimento realizado em contraditório33, como meio de 

entrega da prestação jurisdicional, resolvendo conflitos, 

através de um procedimento, sendo esse visto como um 

desencadear de atos, percebe-se o processo como fruto de 

um empreendimento coletivo; e não produto de um ato 

único, do Poder Judiciário34. 

Em cada uma dessas diferentes etapas, os 

conceitos atribuídos pela doutrina ao processo e ao 

procedimento ora se distanciavam, ora se estreitavam.  

A doutrina nacional indica João Mendes de 

Almeida Junior como o primeiro autor brasileiro a traçar 

diferença entre processo e procedimento35 . Em sua obra 

produzida no primeiro quartel do século passado, Almeida 

Jr. assevera que processo é uma direção no movimento, 

                                                           
33 A relevância de garantias constitucionais, a exemplo do contraditório, 

é bem destacada por Elio Fazzalari, ao acentuar que há processo 

onde houver procedimento paritário, compreendendo o processo 

judicial como espécie do gênero procedimento realizado em 

contraditório. FAZZALARI, Elio, Processo (teoria generale), 

Novíssimo Digesto Italiano, v. XIII, 1966, p. 1.069;  
34 “A noção de processo como procedimento realizado em contraditório 

põe a tônica da atividade jurisdicional nas partes, e não no 

magistrado”. FERNANDES, Bernardo Gonçalves; MEIRA, Renan 

Sales de. Os poderes dos magistrados devem continuar a ser 

ampliados? Críticas ao projeto do novo Código de Processo Civil à 

luz de um modelo (discursivo-democrático) constitucionalmente 

adequado de processo. In Novas tendências do processo civil, 

Estudos sobre o projeto do novo Código de Processo Civil. 

Organizadores: Freire, Alexandre; Dantas, Bruno et Al. Salvador: 

JusPodivm, 2014, v. 2, p. 209. 
35 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de procedimento: 

o problema da repartição de competência legislativa no Direito 

Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 149. 
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enquanto procedimento “é o modo de mover e a forma em 

que é movido o acto”; o processo, sob uma perspectiva 

teleológica, seria um fenômeno imbuído dos fins a serem 

alcançados, enquanto procedimento se reduziria à condição 

de técnica36. 

Didier Jr. elucida que processo é o conceito 

fundamental primário da teoria geral do processo 

jurisdicional e define processo jurisdicional como ato 

jurídico complexo, através do qual e por meio da atividade 

jurisdicional estatal, busca-se a produção de uma norma 

jurídica37. 

Paula Costa e Silva observa que processo e 

procedimento são termos que se referem a uma mesma 

realidade e servem para definir um mesmo fenômeno; 

tratando-se de “um conjunto de factos que se sucedem no 

tempo e que visam preparar um resultado final”38. 

Não por outra razão, ao discorrer sobre norma de 

processo e norma de procedimento: o problema da 

repartição de competência legislativa no Direito 

Constitucional brasileiro, Paula Sarno Braga pontifica que 

processo é procedimento de produção normativa que exige 

contraditório. O contraditório, conquanto não seja elemento 

indispensável para a existência, revela-se como requisito de 

                                                           
36 ALMEIDA Jr., João Mendes de. Direito judiciário brasileiro, 1918, 

apud BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de 

procedimento: o problema da repartição de competência legislativa 

no Direito Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015.  
37  DIDIER Jr., Fredie. Sobre a teoria geral do processo, essa 

desconhecida. 3 ed, Salvador, JusPodivm, 2016, p.85-86. 
38 SILVA, Paula Costa e. Acto e Processo. Coimbra: Coimbra Editora, 

2003, p. 99-101, 124-128. 
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validade39. E explicita: ato processual é ato procedimental e 

integra a cadeia organizada de produção normativa. Por 

isso, conclui-se que legislar sobre processo significa 

legislar sobre procedimento40. 

O presente estudo parte, pois, da primeira 

premissa de que processo e procedimento são noções 

indissociáveis41 , razão pela qual as expressões negócios 

jurídicos processuais e negócios jurídicos procedimentais 

são aqui empregadas como sinônimos. 

 

1.  OS MODELOS NORMATIVOS PROCESSUAIS 

 

A segunda premissa cinge-se ao estudo dos 

modelos normativos processuais, suas características e 

evolução. Isso porque, na linha da corrente do civil law, as 

formas procedimentais abstratas e gerais previamente 

concebidas são freios, arreios e impõem limites às vontades 

e preferências pessoais das partes, evitando principalmente 

os arbítrios dos julgadores42. 

                                                           
39 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de procedimento: 

o problema da repartição de competência legislativa no Direito 

Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 157-158. 
40 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de procedimento: 

o problema da repartição de competência legislativa no Direito 

Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 161. 
41 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de procedimento: 

o problema da repartição de competência legislativa no Direito 

Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 161. 
42  CABRAL, Antonio do Passo. Nulidade no processo moderno: 

contraditório, proteção da confiança e validade prima facie dos 

atos processuais. Rio de Janeiro, Forense, 2009, p. 9. 
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Entretanto, a partir da segunda fase metodológica 

intitulada processualismo, já abordada neste ensaio 43 , 

revela-se a autonomia do direito processual, com um 

exacerbado apego às formas processuais, excesso esse 

denominado por Amendoeira Júnior de mal, na medida em 

que impedia a consecução das finalidades do processo44. 

Convém realçar que o apego às formas processuais 

se deu sob a justificativa de assegurar-se aos 

jurisdicionados as tão almejadas confiança e segurança 

jurídica. Contudo, a visão instrumentalista do processo 

autorizou a participação ativa do juiz no processo que 

sempre se pretendeu mais justo e équo, demonstrando que 

não há ofensa à confiança, nem à segurança jurídica quando 

implementados ajustes por ato de vontade das partes, com 

ou sem a participação do juiz, desde que observado o 

contraditório obrigatório45. 

O CPC/2015 incorpora esse modelo que tem como 

objetivo principal a busca pela efetividade da tutela 

jurisdicional 46 , consagrando o princípio da primazia da 

decisão de mérito em expressa oposição ao apego 

exacerbado às formas. É o que se depreende da leitura dos 

                                                           
43 Ver item 1 deste ensaio. 
44 AMENDOEIRA Jr., Sidney. Fungibilidade dos meios. São Paulo: 

Atlas, 2008, p.14.  
45 GAJARDONI, Fernando Fonseca. Flexibilização procedimental: um 

novo enfoque para o estudo do procedimento em matéria 

processual, de acordo com as recentes reformas do CPC. São 

Paulo: Atlas, 2008, p. 86. 
46  AUILO, Rafael Stefanini. O modelo cooperativo de processo civil no 

novo CPC. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 48. 
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arts. 4º47 e 6º48, além de outros dispositivos, a exemplo do 

parágrafo único do art. 93249 e do § 3º do art. 1.02950, este 

último autorizando o Supremo Tribunal Federal ou o 

Superior Tribunal de Justiça desconsiderar vício formal de 

recurso extraordinário e especial interpostos 

tempestivamente ou determinar sua correção, desde que não 

o repute grave. 

Trata-se, pois, de notável avanço quanto aos fins 

do processo, em contraponto às formas engessadas, pois o 

processo em contraditório 51  está renovado não mais 

unicamente como garantia do direito de resposta, mas no 

participar do processo e influir nos seus rumos52; direito de 

                                                           
47Vide art. 4º do CPC/2015: Art. 4°. As partes têm o direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. 
48 Vide art. 6º do CPC/2015: Art. 6º. Todos os sujeitos do processo 

devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva. 
49 Vide art. 932, parágrafo único, do CPC/2015: Art. 932. Incumbe ao 

relator: ... Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o 

recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente 

para que seja sanado vício ou complementada a documentação 

exigível. 
50  Vide art. 1.029, § 3º, do CPC/2015: Art. 1.029. O recurso 

extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na 

Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o 

vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que 

conterão: ... § 3º. O Supremo Tribunal Federal ou o Superior 

Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso 

tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute 

grave. 
51 TARUFFO, Michelle. La Prova dei fatti giuridici: nozioni generali. 

Milano: Giuffrè, 1992. 
52  SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; e MITIDIERO, 

Daniel. Curso de direito constitucional. São Paulo: RT, 2012, p. 

648. 
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influência e dever de debate53, ampliando-se a noção de 

processo democrático, em contraditório, aqui também já 

tangenciado. 

Cuida-se de um novo modelo de processo com a 

liberdade de participação das partes na relação processual, 

denotando um controle judicial sobre a atividade das partes 

que devem atuar de forma paritária, isonômica e com 

diálogo entre si e na relação destas para com o Estado-

Juiz54, não se limitando a um mero slogan elencado pelo 

legislador infraconstitucional55. 

O estudo das origens históricas, culturais e políticas 

das tradições jurídicas revela-se necessário para 

compreender as circunstâncias que influenciaram o sistema 

jurídico vigente no Brasil, filiado à tradição jurídica do civil 

law, e o consequente estudo histórico dos negócios 

jurídicos processuais. 

Na doutrina brasileira, poucas são as pesquisas e 

artigos científicos que se propõem ao estudo das tradições 

jurídicas com profundidade 56 , enfocando aspectos 

históricos, culturais e políticos que contribuem para a 

                                                           
53 ZANETI JR, Hermes. A constitucionalização do processo. O modelo 

constitucional da justiça brasileira e as relações entre processo e 

constituição. São Paulo: Atlas, 2014, 2ª ed, p. 179-180 
54  AUILO, Rafael Stefanini. O modelo cooperativo de processo civil no 

novo CPC. Salvador: JusPodivm, 2017, p.52. 
55 V. art. 139, VI, do CPC/2015: Art. 139. O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ... VI - 

dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos 

meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito; 
56  AGUIAR, Ana Lucia de. História dos sistemas jurídicos 

contemporâneos. São Paulo: Pillares, 2010. 
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formação dos sistemas jurídicos existentes no mundo. 

Atribuem-se às supostas barreiras culturais e linguísticas 

existentes entre os países filiados a uma ou outra tradição 

jurídica os motivos dessa limitação, argumento que tem se 

mostrado falacioso. Também é falsa a ideia de que o estudo 

das tradições só faria sentido no âmbito do direto 

internacional ou do direito comparado, pois a investigação 

das raízes históricas de outra tradição jurídica contribui 

para todos os ramos da ciência e para a conformação do 

sistema jurídico nacional, consideradas as peculiaridades 

político-culturais a ele inerentes57. 

O fato é que perquirir-se quanto aos aspectos 

históricos ajudará muito a entender os motivos e 

fundamentos da previsão normativa dos negócios jurídicos 

processuais. 

Sob o viés científico, sistema jurídico ou família 

jurídica são expressões que não se equiparam à tradição 

jurídica, pois sistema jurídico reflete uma realidade 

jurídico-normativa mais restrita que tradição jurídica.  

Vinícius Cavarzani enfatiza que sistema jurídico 

corresponde a determinados ordenamentos jurídicos que 

reúnam as seguintes características: (i) plena compreensão 

de todos os elementos de sua classe; (ii) sob o aspecto 

externo, encontrar-se fechado aos elementos que lhe sejam 

                                                           
57  CAVARZANI, Vinicius. O common law, o civil law e uma análise 

sobre a tradição jurídica brasileira. Revista de Processo, vol. 

231/2014, Maio/2014, p. 321-345. 



 

 

- 34 - 

alheios; e, (iii) sob o aspecto interno, ser coerente e 

consistente58. 

Já a tradição jurídica não pressupõe uma 

identidade de ordenamentos jurídicos.  

Conceituando de forma simples, as tradições 

jurídicas consubstanciam-se em conjunto de práticas, 

hábitos e costumes entranhados nas comunidades, inerentes 

à sua própria cultura; enquanto que sistemas jurídicos são 

ordenamentos sistematizados de instituições, normas 

jurídicas e procedimentos 59 . Sistemas são conjuntos 

fechados de elementos interligados e coordenados em vista 

de objetivos externos comuns, com interação funcional e 

coerência, razão pela qual Dinamarco conceitua sistema 

processual como conglomerado harmônico de órgãos, 

técnicas e institutos jurídicos regidos por normas 

constitucionais e infraconstitucionais capazes de propiciar 

sua operacionalização, com o escopo externo de solucionar 

conflitos60. 

Nesta pesquisa, revela-se importante traçar a 

história do processo comum e aferir a tradicional 

participação do juiz e das partes nos modelos normativos 

processuais. Isso porque o sistema jurídico nacional 

adotado é o da legalidade das formas procedimentais, no 

                                                           
58  CAVARZANI, Vinicius. O common law, o civil law e uma análise 

sobre a tradição jurídica brasileira. Revista de Processo, vol. 

231/2014, Maio/2014, p. 321-345. 
59  CAVARZANI, Vinicius. O common law, o civil law e uma análise 

sobre a tradição jurídica brasileira. Revista de Processo, vol. 

231/2014, Maio/2014, p. 321-345.  
60  DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual 

civil: vol. I, 8ª ed., rev., atual. segundo o novo código de processo 

civil. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 284. 
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qual há notória rigidez do iter procedimental, atenuando ou 

reduzindo por completo a participação dos sujeitos 

processuais.  

A rigidez se justificou por fundamentos histórico-

culturais 61 . À época em que o processo detinha uma 

concepção liberal, concedia-se às partes o total poder sobre 

o desenvolvimento do processo, atribuindo-lhes a 

responsabilidades sobre o objeto do litígio, a relação em 

litígio, seu começo, continuação e conteúdo, até mesmo 

sobre a produção de provas, porquanto concebido como 

instituição destinada à realização de direitos privados, e, 

por isso mesmo, encontrava-se sob o domínio das partes. 

Essa fase era notadamente caracterizada pela ausência de 

interesse do Estado no objeto da controvérsia. 

No praxismo, o direito processual era classificado 

como mero compartimento do direito civil, não passando de 

uma projeção deste, pois o processo vivia sob a influência 

direta do civilismo, sendo inclusive disciplinada a sua 

dinâmica por princípios de direito civil. 

A atividade judicial era restrita e até mesmo 

relativizada pela aplicação do princípio dispositivo, cuja 

característica principal era a minoração dos poderes 

instrutórios do julgador, posto que a atividade de produção 

das provas nos autos ficava a cargo exclusivamente pelas 

partes62. Tratava-se da jurisdição e do processo a serviço do 

                                                           
61  GRECO, Leonardo. Publicismo e privatismo no processo civil. 

Revista de Processo, vol. 164/2008, Out/2008, p. 29-56. 

Republicado em Doutrinas Essenciais de Processo Civil, vol. 1, 

Out/2011, p. 1221-1254. 
62 CÂMARA, Marcela Regina Pereira. A contratualização do processo 

civil? Revista de Processo, vol. 194/2011, Abr / 2011, p. 393 -414. 
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cidadão, já que a parte, diretamente interessada na solução 

daquele litígio, canalizaria o processo para uma solução 

mais rápida. Registre-se, historicamente, que esta fase 

metodológica compreendeu todo o período que antecedeu à 

fase do cientificismo, englobando, portanto, o período dos 

glosadores, pós-glosadores, jurisprudência culta, enfim, até 

meados do Século XX63. 

Ultrapassada essa fase privatista, o processo 

assume, assim, uma feição publicista cujas características 

principais eram a oralidade e a concentração, o impulso 

processual oficial, o ativismo processual em matéria 

probatória, a busca da verdade material a qualquer preço, 

mesmo com sacrifício da imparcialidade do julgador, 

relegando a segundo plano a iniciativa das partes64 e, em 

matéria procedimental, revela-se o sistema de legalidade 

das formas procedimentais, com a decorrente rigidez, 

contrapondo-se ao sistema anterior da liberdade das formas. 

Cuidava-se de uma fase notadamente marcada por 

um procedimento rígido, minuciosamente detalhado, em 

que as atividades de todos os sujeitos estavam previamente 

estabelecidas, sem muita possibilidade de escolha, 

apresentando-se como uma segurança contra voluntarismos 

judiciais.  

Nesse movimento de publicização processual com 

excesso de formalismo, limitaram-se os poderes do juiz, 

                                                           
63  ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil (livro 

eletrônico), 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013 
64  GRECO, Leonardo. Publicismo e privatismo no processo civil. 

Revista de Processo, vol. 164/2008, Out/2008, p. 29-56. 

Republicado em Doutrinas Essenciais de Processo Civil, vol. 1, 

Out/2011, p. 1221-1254. 
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aumentando a participação das partes na condução do 

processo65. As limitações à atividade do juiz no processo 

chegavam ao extremo de negar-lhe o poder de reconhecer 

de ofício a ausência de pressupostos processuais, à exceção 

da competência objetiva e funcional 66 . Era a fase 

metodológica em que o processo era visto como mero 

procedimento (procédure), sem autonomia, vinculado ao 

direito material. 

Sucessivamente à fase liberal do processo, o 

cientificismo do século XX 67  revelou um maior 

protagonismo judicial, com uma postura mais ativa do juiz, 

conferindo-lhe amplos poderes discricionários para gerir o 

processo, com o escopo principal de acelerar o trâmite 

processual 68 , sem interferir na sua imparcialidade e 

independência. Nessa fase, o processo era substancial e 

formalmente rígido e uniforme, porém conduzido pelo 

impulso oficial. 

A fase da instrumentalidade foi marcada pela 

possibilidade de elasticidade das formas procedimentais. A 

                                                           
65  GRECO, Leonardo. Publicismo e privatismo no processo civil. 

Revista de Processo, vol. 164/2008, Out/2008, p. 29-56. 

Republicado em Doutrinas Essenciais de Processo Civil, vol. 1, 

Out/2011, p. 1221-1254. 
66 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 1ª 

ed em e-book, baseada na 7ª ed impressa. São Paulo: Thomson 

Reuters (RT), 2014. 
67 O cientificismo “marcou a passagem do século XIX para o século 

XX.” OLIVEIRA, Paulo Mendes de. Segurança jurídica e 

processo: Da rigidez à flexibilização processual. São Paulo, 

Thomson Reuters (RT), 2018, p. 50-52. 
68  ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Do formalismo no 

processo civil. 3ª ed rev., ampl. e aum. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 

53, 60-62. 
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ideia central é a de que o direito processual civil revela-se 

como instrumento a serviço do direito material, atento às 

necessidades sociais e políticas de seu tempo, superando a 

perspectiva puramente técnica69. 

Atualmente, a realidade doutrinária revela um 

direito processual constitucional porquanto atento às 

garantias constitucionais do devido processo legal, do 

contraditório, da igualdade, enfim do postulado 

democrático e das grandes balizas do que se chama justo 

processo70. 

A segunda premissa deste ensaio refere-se, pois, à 

participação democrática das partes no processo como 

efetivação do postulado constitucional. 

 

2. A COMPREENSÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 APÓS O ADVENTO DO CPC DE 2015 

 

No plano das relações entre processo e Constituição, 

Mitidiero identifica o Direito Processual Constitucional, 

que constitui a condensação metodológica e sistemática dos 

princípios constitucionais do processo, revelando dois 

sentidos vetoriais em que se podem sentir as relações entre 

processo e Constituição: de um lado, na via Constituição-

processo, a tutela constitucional deste e dos princípios que 

devem regê-lo, alçados ao nível constitucional; de outro, na 

perspectiva processo-Constituição, a jurisdição 

                                                           
69 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 

SP: Malheiros, 15ª ed, 2013. 
70   DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual 

civil: vol. I, 8ª ed., rev., atual. segundo o novo código de processo 

civil. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 422. 
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constitucional, voltada ao controle de constitucionalidade 

das leis e dos atos administrativos e à preservação de 

garantias oferecidas pela Constituição71. 

Além da tutela constitucional do processo e da 

jurisdição constitucional, Mitidiero afirma que a 

metodologia constitucional se incorpora ao Direito 

Processual Civil, com o incremento teórico propiciado pela 

teoria da interpretação das normas e do processo civil72, na 

perspectiva dos direitos fundamentais, numa clara 

referência à obra de Alexy73. 

Mitidiero ainda realça que, na pauta do Direito, o 

Estado Constitucional incorporou o modo de pensar por 

princípios. Nesse espaço, surge a proposta de classificação 

das normas, como a igualdade, a ponderação, a 

razoabilidade e a proporcionalidade na categoria dos 

postulados normativos74. 

Para a prática do Direito contemporâneo, a 

importância dessas normas influencia no Direito Processual 

Civil, pois, sem tais aportes, este ramo jurídico estaria em 

descompasso com o Direito Constitucional. Cuida-se do 

fenômeno da constitucionalização do processo civil, 

consistente no reconhecimento da aplicação direta de 

normas constitucionais sobre o Direito Processual, 

                                                           
71 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: 

pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: RT, 2015. 
72 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: 

pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: RT, 2015. 
73 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: 

Malheiros, 2008. 
74 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: 

pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: RT, 2015. 
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independente de regulamentação infraconstitucional, em 

virtude de sua autoaplicabilidade, como afirma Cardoso75. 

Com o surgimento do Estado constitucional – e da 

consequente remodelação dos próprios conceitos de Direito 

e de jurisdição –, surge a necessidade de uma nova teoria 

do processo, uma vez que os conceitos de jurisdição, ação e 

processo – por sua inquestionável ligação a uma forma de 

Estado –, não podem ser compreendidos fora de um 

contexto histórico, pois é impossível pretender como 

válidos tais conceitos clássicos de teoria do processo sem 

examiná-los a partir do Direito Constitucional e da teoria do 

Direito, conforme registra Marinoni76. 

Como já tangenciado acima77, a teoria formulada 

por Hesse78, a força normativa da Constituição, produziu 

reflexos substanciais no Direito, e, no Brasil, 

particularmente a partir da Constituição de 1988, o direito 

processual civil se constitucionalizou definitivamente79. A 

repercussão é expressa no art. 1º do Código de Processo 

Civil (CPC) de 2015 – Lei n. 13.105, de 16 de março de 

2015 –, segundo o qual “o processo civil será ordenado, 

                                                           
75 CARDOSO, Oscar Valente. Normas fundamentais do novo Código 

de Processo Civil: o novo princípio do contraditório. Revista 

Dialética de Direito Processual Civil (RDDP), São Paulo, n. 151, 

p. 83-93, out./2015. 
76 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo: curso de 

Processo civil, v. 1. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013. 
77   Ver item 1 deste ensaio. 
78 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991. 
79    ZANETI JR., Hermes. A constitucionalização do processo: o 

modelo constitucional da justiça brasileira e as relações entre 

processo e constituição. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 53. 
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disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas 

fundamentais estabelecidos na Constituição da República 

Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste 

Código.”80 

O processo civil hoje está totalmente 

comprometido com o Estado Democrático de Direito 81 , 

com a democracia participativa, sendo o discurso 

processual democrático, relacionando autor, réu e juiz em 

constante colaboração para uma melhor solução jurídica82. 

Didier Jr. elucida que a ciência do processo cuida 

de, dogmaticamente, examinar o Direito Processual, 

formulando diretrizes, apresentando fundamentos e 

oferecendo subsídios para as adequadas compreensão e 

aplicação de suas normas83. 

                                                           
80 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 

Processo Civil. CPC/2015. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

17 mar. 2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 1º mar. 2019. 
81  BRASIL. Art. 1º da CRFB: Art. 1º A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania III - a 

dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo 

o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Disponível 

em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocomp

ilado.htm Acesso em: 21 abr. 2019 
82    ZANETI JR., Hermes. A constitucionalização do processo: o 

modelo constitucional da justiça brasileira e as relações entre 

processo e constituição. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 52. 
83 DIDIER JR., Fredie. Sobre a teoria geral do processo, essa 

desconhecida. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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A relevância de garantias constitucionais, a 

exemplo do contraditório, é bem destacada por Fazzalari, 

ao acentuar que há processo quando houver procedimento 

em contraditório (paritário), por ser o processo judicial 

compreendido como uma espécie do gênero procedimento 

realizado em contraditório84. 

Relembre-se a perspectiva instrumentalista do 

processo, já tangenciada neste ensaio, cuja ideia é a de que 

o direito processual civil se revela como um instrumento a 

serviço do direito material, atento às necessidades sociais e 

políticas de seu tempo, superando a perspectiva puramente 

técnica, rompendo-se com a ideia de que o processo deve 

ser encarado apenas pelo seu ângulo interno85. 

A teoria de Dinamarco é manifestação do repúdio 

ao positivismo jurídico e suas projeções sobre a forma, o 

modo de ver o processo, defendendo a conciliação do 

aspecto instrumental do processo, que intitula de realidade 

ética porque permeado dos influxos dos valores 

substanciais eleitos pela nação, com a necessidade de 

operacionalizar meios para a consecução de seu fim86. 

Essa perspectiva favorece uma maior interação 

entre a Constituição e o Direito Processual Civil – o que é 

corroborado por Zaneti Jr. –, porquanto o processo assume 

                                                           
84 FAZZALARI, 1966 apud BRAGA, Paula Sarno. Norma de 

processo e norma de procedimento: o problema da repartição de 

competência legislativa no Direito Constitucional brasileiro. 

Salvador: JusPodivm, 2015. 
85 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do 

processo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 
86 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 

São Paulo: Malheiros, 13 ed. 2008, p. 266-267. 
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a função de vanguarda nos ordenamentos modernos: é 

instrumento voltado a auxiliar na efetivação dos direitos 

constitucionais, a exemplo da busca da efetividade e do 

valor impregnado no sistema processual, interferindo no 

modo de compreensão de dispositivos da CRFB/8887. 

Dentre as garantias fundamentais que mais se 

sobressai com essa visão instrumentalista é o contraditório. 

Para Taruffo, o processo em contraditório está renovado 

não mais unicamente como garantia do direito de 

resposta 88 , mas também como garantia da plena 

participação do processo, com real possibilidade de influir 

nos seus rumos, tese igualmente defendida por Sarlet, 

Marinoni e Mitidiero 89 ; assim como, no direito de 

influência e no dever de debate, ampliando-se a noção de 

processo democrático em contraditório, reafirma Zaneti 

Jr.90. 

Assentadas essas ideias basilares sobre as premissas 

e a relevância das garantias constitucionais no processo 

civil, passa-se ao exame dos negócios processuais, da 

autonomia da vontade das partes e das limitações aos 

poderes do juiz, observando-se o devido processo 

constitucional. 

                                                           
87 ZANETI JR., Hermes. A constitucionalização do processo: o 

modelo constitucional da justiça brasileira e as relações entre 

processo e constituição. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
88 TARUFFO, Michelle. La prova dei fatti giuridici: nozioni 

generali. Milano: Giuffrè, 1992. 
89 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, 

Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: RT, 2012. 
90 ZANETI JR., Hermes. A constitucionalização do processo: o 

modelo constitucional da justiça brasileira e as relações entre 

processo e constituição. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
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CAPÍTULO III 

 

CLÁUSULA GERAL DE NEGOCIAÇÃO PROCESSUAL E 

OBJETO DOS NEGÓCIOS PROCESSUAIS: ATOS DO 

PROCESSO OU SITUAÇÕES JURÍDICAS PROCESSUAIS 

 

 

O art. 190 do CPC estatui a denominada cláusula 

geral de negociação processual – o que é corroborado por 

Nogueira –, conferindo às partes a possibilidade de 

celebração de negócios jurídicos processuais que têm como 

objeto atos do processo ou situações jurídicas processuais, 

isto é, direitos, poderes, faculdades, ônus e deveres, assim 

como mudanças no procedimento que se reputarem 

relevantes para a melhor tutela do direito posto em litígio.91 

Trata-se da consagração do direito fundamental à 

liberdade no processo, por meio do exercício do 

autorregramento da vontade, surgindo o relevante princípio 

processual do respeito ao autorregramento da vontade no 

processo – como dispõe Cabral92, princípio a ser inserido 

                                                           
91 BRASIL. Art. 190 do Código de Processo Civil, Lei n. 13.105, de 

16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 1º mar. 2019. 

NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa et al. É possível a resilição 

unilateral em negócios jurídicos bilaterais processuais? Revista 

Brasileira de Direito Processual (RBDPro), Belo Horizonte, ano 

23, n. 92, p. 257-269, out./dez. 2015. 
92 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2 ed  rev., 

atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018. 
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no rol de normas fundamentais do processo civil, como 

sugerem Lipiani e Siqueira93. 

Na esfera conceitual, Tavares registra que negócio 

jurídico processual é a declaração de vontade expressa, 

tácita ou implícita a que são reconhecidos efeitos jurídicos, 

conferindo-se ao sujeito o poder de escolher a categoria 

jurídica ou estabelecer certas situações jurídicas 

processuais, cabendo destacar a relevante característica de 

aglutinação da vontade do ato com a vontade do resultado 

prático pretendido94. 

Didier Jr. e Nogueira destacam que negócio 

processual é o fato jurídico voluntário em cujo suporte 

fático esteja conferido ao respectivo sujeito o poder de 

escolher a categoria jurídica ou estabelecer certas situações 

jurídicas processuais, dentro dos limites fixados no próprio 

ordenamento jurídico 95 . No negócio jurídico, afirmam 

                                                           
93 LIPIANI, Júlia; SIQUEIRA, Marília. Negócios jurídicos 

processuais sobre mediação e conciliação. Revista Magister de 

Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 68, p. 91-116, 

set./out. 2015. 
94 TAVARES, João Paulo Lordelo Guimarães. Da admissibilidade dos 

negócios jurídicos processuais no novo Código de Processo Civil: 

aspectos teóricos e práticos. In: RODRIGUES, Geisa de Assis; 

ANJOS FILHO, Robério Nunes dos (orgs.). Reflexões sobre o 

novo Código de Processo Civil. Brasília, DF: ESMPU, 2016. p. 59-

84. v. 2. Disponível em: http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-

avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-

volume-2. Acesso em: 02 jul. 2017. 
95 DIDIER JR., Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. A 

promessa de recompensa judicial e o novo CPC. In: MACÊDO, 

Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (orgs.). 

Execução. 2. ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016. 

Disponível em: 

http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-volume-2
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Didier Jr. e Nogueira, há escolha da categoria jurídica e do 

regramento jurídico para uma determinada situação, razão 

pela qual se revela inquestionável a existência de um 

espaço deixado aos sujeitos processuais para que possam 

influir e participar na construção da atividade 

procedimental96. 

De forma complementar, Barreiros discute que 

negócios jurídicos processuais são fatos voluntários – 

exteriorizações de vontades unilaterais, bilaterais ou 

plurilaterais –, que sofreram a incidência de norma 

processual, cujo suporte fático atribui, ao sujeito, o poder 

de decidir quanto à prática ou não do ato e quanto à 

definição de seu conteúdo eficacial, tanto selecionando uma 

categoria jurídica eficacial já definida previamente pelo 

sistema jurídico, quanto estabelecendo, dentro dos limites 

fixados no próprio ordenamento jurídico, determinadas 

situações jurídicas processuais ou a alteração do 

procedimento. Esse é o entendimento que se colhe também 

das doutrinas de Cabral97 e Sarno98, das quais se depreende 

                                                                                                                    
https://www.academia.edu/31924226/A_promessa_de_recompensa_
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Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (orgs.). 
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97  CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: 
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que situações jurídicas tipicamente processuais são, 

portanto, objetos de negócios processuais99. 

É relevante analisar o objeto dos negócios 

processuais inclusive para fins de classificação, uma vez 

que os negócios jurídicos processuais se submetem a 

diversos critérios classificatórios.  

Quanto ao objeto, Barreiros sublinha que há 

negócios relativos ao objeto litigioso do processo, a 

exemplo da transação extintiva do litígio e do 

reconhecimento da procedência do pedido, e aqueles 

atinentes ao processo em si, tais como o acordo para 

suspensão convencional do processo e as convenções 

acerca da distribuição do ônus da prova. Nesta última 

classificação relativa ao processo propriamente, a autora 

ainda aponta subclassificação, destacando a subdivisão dos 

negócios que redefinem situações jurídicas processuais e 

negócios que reestruturam o procedimento100. 

Ainda quanto ao objeto, Cabral classifica os 

negócios processuais em dispositivos e obrigacionais. São 

dispositivos os negócios processuais que dispõem e tratam 

                                                           
99 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e 

Poder Público. 2016. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: 
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do rito procedimental, derrogando normas que o 

disciplinam; os obrigacionais são os que possuem efeitos 

abdicativos e estabelecem, para uma ou ambas as partes, 

obrigação(ões) de fazer e/ou de não fazer, criando, 

modificando ou extinguindo situações jurídicas processuais. 

São negócios prestacionais, não derrogativos de norma 

aplicável ao caso, por isso Cabral ensina que a liberdade de 

disposição nos acordos obrigacionais é maior do que nos 

acordos dispositivos 101. 

 

3. NEGÓCIOS PROCESSUAIS E AUTONOMIA DA VONTADE 

DAS PARTES 

 

A questão em análise cinge-se à harmonização da 

autonomia da vontade das partes com o caráter público do 

processo, sem retornar à fase do privatismo processual e à 

redução do protagonismo judicial, como discute 

Barreiros102. 

A autonomia da vontade decorre da circunstância de 

as partes serem destinatárias da prestação jurisdicional e de 

possuírem interesse e maiores condições de avaliar as 

providências necessárias para o alcance da solução do 

litígio, sem, com isso, deixar de resguardar os objetivos 
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atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018. 
102 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e 

Poder Público. 2016. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: 

http://repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/22520/1/LORENA%2

0MIRANDA%20SANTOS%20BARREIROS.pdf. Acesso em: 02 

jul. 2017. 
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processuais ligados ao interesse público, tais como a paz 

social e o bem comum. 

Às partes, o CPC/2015 possibilita a celebração de 

ajustes sobre o procedimento e sobre as suas situações 

jurídicas processuais (ônus, deveres, poderes e faculdades), 

reduzindo o protagonismo judicial103. 

Tavares complementa afirmando que, a partir da 

classificação dos atos jurídicos, alcançam-se os atos 

jurídicos processuais, assim compreendidos como todo ato 

humano definido em norma processual apto a produzir 

efeitos jurídicos em uma relação jurídica processual.104 

Por sua vez, Godinho comenta que, em sentido 

amplo, o ato jurídico processual se relaciona com uma 

norma jurídica processual e se refere a um procedimento, 

não sendo, todavia, essencial que integre a cadeia 

procedimental. Nesse sentido, a vontade no negócio 

jurídico é manifestada para compor o suporte fático de certa 

categoria jurídica, visando a obtenção de efeitos jurídicos 

que tanto podem ser predeterminados pelo sistema, como 

                                                           
103 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e 

Poder Público. 2016. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: 

http://repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/22520/1/LORENA%2

0MIRANDA%20SANTOS%20BARREIROS.pdf. Acesso em: 02 
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104 TAVARES, João Paulo Lordelo Guimarães. Da admissibilidade dos 

negócios jurídicos processuais no novo Código de Processo Civil: 

aspectos teóricos e práticos. In: RODRIGUES, Geisa de Assis; 

ANJOS FILHO, Robério Nunes dos (orgs.). Reflexões sobre o 

novo Código de Processo Civil. Brasília, DF: ESMPU, 2016. p. 59-

84. v. 2. Disponível em: http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-
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volume-2. Acesso em: 02 jul. 2017. 
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deixados, livremente, a cada um, sem efeito jurídico ex 

voluntate.105 

No negócio jurídico, os efeitos já estão definidos 

pelo ordenamento. Isso significa que, em uma amplitude 

variável, as normas jurídicas concedem às pessoas certo 

poder de escolha da categoria jurídica. 

No campo processual, há limitações à autonomia 

privada, mas que não afetam a existência da categoria de 

fato jurídico, sendo que o balizamento da autonomia 

privada molda o conceito de negócio jurídico processual, 

sem, contudo, desnaturá-lo. No plano da existência, o 

negócio processual contém a manifestação da vontade, o 

autorregramento dessa vontade e a referibilidade ao 

procedimento. 

No plano da validade, devem estar presentes a 

capacidade processual, a competência, a imparcialidade e o 

respeito ao formalismo, uma vez que os negócios jurídicos 

têm, como objeto, situações tipicamente processuais sobre 

as quais incide sua eficácia, sendo a disponibilidade sobre 

os efeitos processuais que afere a admissibilidade desses 

negócios, em caso de vício que cause prejuízo, como afirma 

Mello em sua obra.106 

Quanto à eficácia, Godinho comenta que há 

dependência de fatos posteriores – como a necessidade de 

                                                           
105 GODINHO, Robson Renault. Negócios jurídicos processuais e 

convenções das partes. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 

TALAMINI, Eduardo (coords.). Negócios processuais sobre o 

ônus da prova no novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 

2015. Coleção Lebman, E-book 1. 
106 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da 

validade. São Paulo: Saraiva, 2003. 
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homologação judicial em alguns casos –, e determinações 

inexas, isto é, elementos futuros subordinantes da eficácia 

do ato jurídico, postos pelo exercício da própria vontade do 

sujeito e que se inexam ao ato jurídico para, futuramente, 

lhes fazer irradiar ou cessar a eficácia.107 

 

4. NEGÓCIOS PROCESSUAIS E PROTAGONISMO JUDICIAL 

 

Lipiane e Siqueira afirmam que em tempos de 

democratização do procedimento, o CPC/2015 confere um 

maior diálogo entre as partes, juiz, conciliadores e 

mediadores, propiciando-se aos litigantes solucionarem 

suas controvérsias, com a possibilidade inclusive de 

adequação do procedimento às exigências específicas do 

litígio, sem que, para tanto, o legislador tenha se 

descuidado da preocupação em evitar abusos de direito ou 

opressão de uma das partes108. 

Isso porque, conquanto o CPC/2015 possibilite a 

adaptação do procedimento como consequência da 

cooperação e consensualidade das partes e do julgador, o 

poder do autorregramento da vontade não é absoluto109 , 

                                                           
107 GODINHO, Robson Renault. Negócios jurídicos processuais e 

convenções das partes. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 

TALAMINI, Eduardo (coords.). Negócios processuais sobre o 

ônus da prova no novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 

2015. Coleção Lebman, E-book 1. 
108 LIPIANI, Júlia; SIQUEIRA, Marília. Negócios jurídicos 

processuais sobre mediação e conciliação. In: MARCATO, Ana et 

al (coords.). Negócios processuais. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 

219-247. Coletâneas Mulheres no Processo Civil Brasileiro, v. 1. 
109 LIPIANI, Júlia; SIQUEIRA, Marília. Negócios jurídicos 

processuais sobre mediação e conciliação. In: MARCATO, Ana et 
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esbarrando em limites estabelecidos pelo sistema, 

especialmente os inerentes aos princípios e garantias 

fundamentais do processo no Estado Democrático de 

Direito, intitulados por Greco 110  de ordem pública 

processual. 

Necessário, pois, o exame dessas limitações, ainda 

que superficial, em razão do limite deste ensaio. 

 

4.1 Exigência de manifestação da vontade das partes nos 

negócios processuais unilaterais e bilaterais 

 

Barreiros afirma que os negócios inerentes ao 

processo se subdividem nos que redefinem situações 

jurídicas processuais e nos que reestruturam o 

procedimento.111 Quanto ao suporte legal, classificam-se os 

                                                                                                                    
al (coords.). Negócios processuais. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 

219-247. Coletâneas Mulheres no Processo Civil Brasileiro, v. 1. 
110 Em artigo publicado em 2007, Leonardo Greco já assinalou que “o 

reconhecimento do processo civil como instrumento de tutela 

efetiva das situações de vantagem que a ordem jurídica confere aos 

particulares, decorrência da eficácia concreta dos direitos dos 

cidadãos característica do Estado Democrático contemporâneo, tem 

levado boa parte da doutrina e os sistemas processuais, em maior ou 

menor escala, a reconhecer às próprias partes certo poder de 

disposição em relação ao próprio processo e a muitos dos seus atos, 

reservando em grande parte à intervenção judicial um caráter 

subsidiário e assistencial.” GRECO, Leonardo. Os atos de 

disposição processual – Primeiras reflexões. Revista eletrônica de 

direito processual civil, UERJ, 1 ed. out/dez 2007. Disponível em: 

https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/23657/16714. 

Acessado em: 16 de abril de 2019  
111 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e 

Poder Público. 2016. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/23657/16714.
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/23657/16714.
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negócios em típicos e atípicos. Os negócios regulados 

expressamente em tipos legais são classificados como 

típicos tendo, como exemplos, o calendário processual e a 

escolha consensual do perito, previstos, respectivamente, 

nos arts. 191 e 471 do CPC. De outra forma, são atípicos os 

não regulados expressamente em tipos legais, que 

encontram lastro na cláusula geral de atipicidade dos 

negócios processuais, encartada no art. 190 do Código.112 

O negócio processual atípico pode recair sobre dois 

grupos de objetos, como afirma Tavares: a) ônus, 

faculdades, deveres e poderes das partes (criando, 

modificando ou extinguindo direitos subjetivos 

processuais); e b) redefinição da forma ou ordem dos atos 

processuais (procedimento).113 

                                                                                                                    
http://repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/22520/1/LORENA%2

0MIRANDA%20SANTOS%20BARREIROS.pdf. Acesso em: 02 

jul. 2017. 
112 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 

Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 mar. 

2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 1º mar. 2019. 
113 O autor aponta inúmeros exemplos de negociações atípicas, a saber: 

acordos probatórios, acordos de impenhorabilidade, modificação de 

prazos, vedação da execução provisória, acordo sobre o efeito em 

que será recebido o recurso, dentre outros. Também há a 

possibilidade de acordos sobre pressupostos e requisitos 

processuais, como o acordo sobre competência relativa e a 

legitimação extraordinária negocial. TAVARES, João Paulo 

Lordelo Guimarães. Da admissibilidade dos negócios jurídicos 

processuais no novo Código de Processo Civil: aspectos teóricos e 

práticos. In: RODRIGUES, Geisa de Assis; ANJOS FILHO, 

Robério Nunes dos (orgs.). Reflexões sobre o novo Código de 

Processo Civil. Brasília, DF: ESMPU, 2016. p. 59-84. v. 2. 

Disponível em: http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-

http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-volume-2
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Nesse sentido, pode-se destacar o Enunciado n. 257 

do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “(art. 190) 

O art. 190 autoriza que as partes tanto estipulem mudanças 

do procedimento quanto convencionem sobre os seus ônus, 

poderes, faculdades e deveres processuais.”114  

Conquanto o caput do art. 190 do CPC assegure 

apenas a celebração de negócios processuais pelas partes, 

Didier Jr. destaca que inexiste vedação para a celebração de 

negócio processual atípico que inclua a participação do 

órgão jurisdicional, até porque, segundo o autor, poder 

negociar sem a interferência jurisdicional é mais do que 

fazê-lo com a participação do juiz.115 

Em se tratando de negócios de procedimento quando 

o juiz não é sujeito do negócio jurídico processual, o 

parágrafo único do art. 190 expressamente permite que o 

magistrado controle a validade das convenções sobre o 

procedimento, recusando-lhes aplicação em caso de 

invalidade ou abusividade.116 
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CPC-2015. In: MARCATO, Ana et al (coords.). Negócios 
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2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 1º mar. 2019. 

http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-volume-2
http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-volume-2


 

 

- 55 - 

Nessa senda, o controle judicial reside em verificar a 

possibilidade de as partes regularem o procedimento da 

forma como desejam, sendo que o dispositivo não se 

reporta à exigibilidade de homologação como condição da 

eficácia externa do negócio, ou como controle de validade. 

Avelino afirma que a homologação serve como um 

filtro para delimitar se as partes estão dentro do seu 

espectro de atuação decorrente do autorregramento da 

vontade, ou se estão indo além dos seus poderes, ou seja, se 

não estão dispondo a respeito de uma situação jurídica que 

não seja por eles titularizada. 

Assim, o controle de validade – permitido pelo 

parágrafo único do art. 190 –, não é discricionário, mas 

vinculado, pois os negócios somente não estarão aptos a 

modificar o procedimento caso o magistrado verifique que 

não preenchem os seus requisitos de validade, dentre os 

quais se destaca o requisito negativo de não dispor sobre a 

situação jurídica do magistrado.117 

Admite-se a atuação das partes para a adaptação do 

procedimento de acordo com sua convenção, presumindo-

se válidos os seus negócios, independentes de qualquer ato 

de manifestação do juiz. Entretanto, exige-se a 

homologação do juiz para permitir que o negócio produza 

                                                           
117 AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do magistrado em face dos 

negócios jurídicos processuais: já uma releitura. In: CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coords). Coleção 

grandes temas do novo CPC: v. 1. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 

2016. p. 367-390. Disponível em: 

https://www.academia.edu/31864549/A_posicao_do_magistrado_e

m_face_dos_negocios_juridicos_processuais_-_ja_uma_releitura. 

Acesso em: 02 jul. 2017. 
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efeitos específicos no processo apenas como conditio iuris 

para a eficácia externa do ato. 

Os negócios processuais não dependem, 

necessariamente, da intervenção ou intermediação judicial 

para produzir os seus efeitos. Nessa linha de ideias, Didier 

Jr. e Nogueira exemplificam que a desistência do recurso já 

produz o efeito de transitar em julgado de imediato a 

decisão recorrida, sem que se necessite da intermediação 

judicial para sua a propagação.118 

Didier e Nogueira ainda acrescentam que se, à parte, 

é dada a possibilidade de manifestar sua vontade, abdicando 

do direito de recorrer, e o ordenamento jurídico valora e 

recebe esse querer, dando-lhe, inclusive, primazia sobre os 

provimentos jurisdicionais posteriores que o contrariem, é 

porque está reconhecido o poder de autorregramento da 

vontade no processo.119 

Para caracterizar um ato como negócio jurídico, é 

relevante a circunstância de a vontade estar direcionada não 

apenas à prática do ato, como também à produção de um 

                                                           
118 DIDIER JR., Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. A 

promessa de recompensa judicial e o novo CPC. In: MACÊDO, 

Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (orgs.). 

Execução. 2. ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016. 

Disponível em: 

https://www.academia.edu/31924226/A_promessa_de_recompensa_
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119 DIDIER JR., Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. A 

promessa de recompensa judicial e o novo CPC. In: MACÊDO, 
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determinado efeito jurídico, com poder de autorregramento. 

Todavia, no negócio jurídico, nem sempre se verifica a 

necessária correspondência unívoca entre a vontade e os 

efeitos resultantes do ato.120 

Quanto aos negócios sobre o procedimento, Avelino 

indica que a disposição das partes presume-se como válida 

e eficaz, cabendo ao juiz somente atuar no controle de 

validade do ato.121 

Na verificação da validade do negócio processual 

sobre procedimento, não se pode construir um critério 

apriorístico para determinar se o acordo sobre o 

procedimento é legítimo, mas convém registrar posições 

doutrinárias relevantes. Uma delas alude à impossibilidade 

de se valer de negócios processuais para alterar aspectos 

procedimentais, tornando especial certo procedimento, 

como ocorre, por exemplo, nos juizados especiais; outra, à 

plena incidência do art. 142 do CPC ao controle de validade 

dos negócios processuais: 
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Convencendo-se, pelas circunstâncias, de 

que autor e réu se serviram do processo 

para praticar ato simulado ou conseguir fim 

vedado por lei, o juiz proferirá decisão que 

impeça os objetivos das partes, aplicando, 

de ofício, as penalidades da litigância de 

má-fé.122 

 

A atuação das partes que for de encontro à justa e à 

eficiente prestação da atividade jurisdicional é passível de 

controle pelo magistrado, por meio do permissivo dado pelo 

devido processo legal substancial e da economia 

processual, informadores da teoria das invalidades dos atos 

jurídicos – como bem menciona Avelino –,123ex vi art. 139, 

incisos II e III do CPC, à medida que impõem, ao juiz, o 

dever de zelar pela duração razoável do processo e de 

prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça. 

 

Art. 139. O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: [...] 

                                                           
122 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 
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2015. Disponível em: 
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II - velar pela duração razoável do 

processo; 

III - prevenir ou reprimir qualquer ato 

contrário à dignidade da justiça e indeferir 

postulações meramente protelatórias [...].124 

 

As partes podem dispor livremente dos prazos, 

desde que não se configure ato desproporcional e que seja 

protegida a prestação da tutela jurisdicional em prazo 

razoável e de forma eficiente, não se exigindo, para tanto, a 

manifestação de vontade do juiz para o aperfeiçoamento do 

negócio. 

Por tais fundamentos, pode-se concluir que o 

CPC/2015, em regra, assegura e privilegia a vontade dos 

sujeitos da relação jurídica, na medida em que o 

autorregramento da vontade das partes, quanto ao 

procedimento, só encontra limites na própria lei.125 

Não por outra razão, quando se está diante de um 

ato de vontade bilateral das partes sobre procedimento, 

Ataíde Jr. registra a necessidade de especial análise da 

postura do magistrado, diferenciando-se as situações 

jurídicas em que ele atua prestando a atividade jurisdicional 

                                                           
124 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 
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125  ATAÍDE Jr., Jaldemiro Rodrigues de et al. No acordo de 
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homologador ou outro)? Revista Brasileira de Direito Processual 

Civil – RBDPro, ano 23, n.91. Belo Horizonte: Editora Fórum, 
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no controle dos atos das partes, daquelas em que o próprio 

magistrado é sujeito do negócio jurídico processual. 126 

 

4.2 Exigência de manifestação da vontade das partes e do juiz 

nos negócios processuais plurilaterais 

 

A necessidade de homologação judicial de um 

negócio processual deve vir prevista em lei quando se 

configura como condição legal de eficácia do negócio 

jurídico processual. 

Cunha destaca que o negócio jurídico é produto da 

autonomia privada ou da autorregulação de interesses, 

posto que implica em liberdade de celebração e de 

estipulação. Todavia, não há impedimento para que a 

legislação estabeleça o regime de determinados negócios, 

havendo um tipo previsto em lei e estando nela regulado, 

denominado de negócio jurídico típico, sendo dispensável o 

esforço da(s) parte(s) na sua regulação, que já fora 

estabelecida em lei.127 

Baseado no art. 190 do CPC, o negócio processual 

atípico segue a regra geral do caput do art. 200, pois produz 

efeitos imediatamente, salvo se as partes, expressamente, 

                                                           
126  ATAÍDE Jr., Jaldemiro Rodrigues de et al. No acordo de 

procedimento qual o papel do Juiz (codeclarante, mero 

homologador ou outro)? Revista Brasileira de Direito Processual 

Civil – RBDPro, ano 23, n.91. Belo Horizonte: Editora Fórum, 

2015. 
127 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos processuais no 

processo civil brasileiro. In: CABRAL, Antônio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coords.). Negócios processuais. 

Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 39-74. Coleção Grandes Temas do 

novo CPC, v. 2. 
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houverem modulado a eficácia do negócio, com a inserção 

de uma condição ou de um termo, como preleciona Didier 

Jr.128 

Contudo, Avelino destaca que há hipóteses em que o 

magistrado atua para que o ato preencha seus requisitos de 

validade, sendo situações em que se exige a manifestação 

do magistrado como elemento para o aperfeiçoamento do 

negócio processual, como núcleo do suporte fático do 

negócio. Sem a emissão volitiva do juiz, o ato não está apto 

a superar o plano da validade. Estes são os denominados 

negócios processuais plurilaterais, nos quais se exige a 

manifestação de vontade válida tanto das partes, quanto do 

magistrado. Nesses casos, o juiz atua como sujeito do ato, 

razão pela qual se constata que, sem sua participação, não 

há que se falar em negócio jurídico processual válido.129 

 

                                                           
128 DIDIER JR., Fredie. Negócios jurídicos processuais atípicos no 

CPC-2015. In: MARCATO, Ana et al (coords.). Negócios 

processuais. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 161-186. Coletâneas 

Mulheres no Processo Civil Brasileiro, v. 1. 
129 O autor esclarece que “as partes titularizam situações jurídicas 

relativas tanto ao processo (entendido como procedimento em 

contraditório – ônus, poderes, deveres, faculdades, etc.) quanto ao 

direito material objeto da relação jurídica processual; o juiz 

titulariza situações jurídicas relativas ao processo (inserido no 

procedimento em contraditório), mas não em relação ao direito 

material que se discute.” AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do 

magistrado em face dos negócios jurídicos processuais: já uma 

releitura. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro 

Henrique (coords). Coleção grandes temas do novo CPC: v. 1. 2. 

ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 367-390. Disponível em: 

https://www.academia.edu/31864549/A_posicao_do_magistrado_e

m_face_dos_negocios_juridicos_processuais_-_ja_uma_releitura. 

Acesso em: 02 jul. 2017. 
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4.3 Homologação judicial. Condição de eficácia dos negócios 

atípicos 

 

À vista do art. 200 do CPC, revela-se superado o 

posicionamento histórico construído sob a égide dos 

Códigos de 1939 e de 1973, conferindo-se, à homologação 

judicial, o pressuposto de existência da desistência da ação. 

 

Art. 200.  Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. 

Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação 

judicial.130 

 

Também resta ultrapassado o entendimento de que o 

ato judicial homologatório de desistência da demanda seria 

requisito de sua validade, pois, no contexto atual, a 

homologação judicial tem a função de ato integrativo da 

eficácia de negócios jurídicos processuais, como assevera 

Barreiros.131 

                                                           
130 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 

Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 mar. 

2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 1º mar. 2019. 
131 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e 

Poder Público. 2016. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: 

http://repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/22520/1/LORENA%2

0MIRANDA%20SANTOS%20BARREIROS.pdf. Acesso em: 02 

jul. 2017. 
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Ao estabelecer a necessidade de homologação 

judicial de um determinado ato jurídico, o ordenamento 

pretende que o juiz fiscalize a validade do ato praticado. 

Reconhecida a higidez do ato, a homologação confere ao 

ato, antes dotado de eficácia parcial, a sua plena eficácia. 

Entretanto, acaso seja negada a homologação, a condição 

legal de eficácia do ato não se perfaz. 

Barreiros destaca que há situações nas quais a lei 

expressamente exigea homologação judicial de um negócio 

jurídico processual unilateral ou bilateral/plurilateral. 

Contudo, reputa-se desnecessária a homologação judicial 

quando inexiste previsão expressa de submissão do negócio 

processual a esta condição, situação em que há produção 

imediata dos efeitos decorrentes do acordo entabulado.132 

A eficácia dos negócios processuais é uma 

consequência da norma extraída do art. 200 do CPC e uma 

decorrência lógica do princípio do respeito ao 

autorregramento da vontade no processo. O entendimento 

que subordina irrestritamente a eficácia de todo negócio 

                                                           
132 A título exemplificativo, a autora elenca negócio jurídico processual 

unilateral – como a desistência, conforme o art. 200, parágrafo 

único do CPC –, ou bilateral/plurilateral, como o saneamento 

consensual do processo, conforme o art. 357, §2º do CPC, e a 

escolha convencional do administrador-depositário em penhora de 

empresa, de outros estabelecimentos e de semoventes, previstos no 

art. 862, §2º do CPC. BARREIROS, Lorena Miranda Santos. 

Convenções processuais e Poder Público. 2016. Tese (Doutorado 

em Direito) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016. 

Disponível em: 

http://repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/22520/1/LORENA%2

0MIRANDA%20SANTOS%20BARREIROS.pdf. Acesso em: 02 

jul. 2017. 
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processual à chancela judicial revela-se desarmônica com o 

direito à liberdade no âmbito processual.133 

Müller assevera que eficácia dos negócios 

processuais atípicos é a aptidão legal para produzir os 

efeitos decorrentes da manifestação da vontade negocial das 

partes.134 No plano da eficácia, depreende-se do art. 200 do 

CPC que os negócios processuais produzem imediatamente 

a constituição, modificação ou extinção dos direitos, 

segundo a vontade manifestada pelas partes135, não mais se 

exigindo a homologação da convenção pelo juiz, salvo 

quando o próprio ordenamento jurídico limitar a eficácia do 

ato, como sucede na desistência da demanda, que só tem 

eficácia com a homologação, como explicitado por 

Nogueira e outros.136 

                                                           
133 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e 

Poder Público. 2016. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: 

http://repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/22520/1/LORENA%2

0MIRANDA%20SANTOS%20BARREIROS.pdf. Acesso em: 02 

jul. 2017. 
134 MÜLLER, Júlio Guilherme. Negócios processuais e 

desjudicialização da produção da prova: análise econômica e 

jurídica. São Paulo: RT, 2017. Coleção O Novo Processo Civil. 
135 O autor defende que a eficácia jurídica prevista das convenções 

processuais independe de homologação judicial, exceto nos casos 

em que a lei expressamente exigir o prévio controle ou participação 

do juiz, como ocorre na desistência da ação (parágrafo único do art. 

200), na fixação do calendário processual (art. 191), no saneamento 

negociado pelas partes (§2 do art. 357) e na autocomposição sobre o 

objeto da demanda (§11 do art. 334 do CPC). MÜLLER, Júlio 

Guilherme. Negócios processuais e desjudicialização da 

produção da prova: análise econômica e jurídica. São Paulo: RT, 

2017. Coleção O Novo Processo Civil. 
136 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa et al. É possível a resilição 

unilateral em negócios jurídicos bilaterais processuais? Revista 
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4.4 Limites aos negócios processuais e controle judicial 

 

Conquanto não mais se exija a homologação 

judicial, o juiz não está impedido de controlar a validade da 

convenção e de fiscalizar e restringir os efeitos provisórios 

ou definitivos, de acordo com Müller. 137  Barreto 

complementa e afirma que o juiz deve intervir nos negócios 

sempre que imprescindível, contudo, nem sempre será 

necessário.138 

Cabe destacar, assim, que essa intervenção ou 

controle judicial consiste em apurar a possibilidade das 

partes regularem o procedimento da forma como 

pretendem, observados os requisitos disciplinados no caput 

do art. 190, a saber: a) o objeto do processo deve ser direito 

disponível, ou seja, aqueles que admitem autocomposição, 

excluindo-se desde já as ações sobre o estado de pessoas, os 

direitos de incapazes, etc.; b) partes plenamente capazes, 

retirando daqueles que devem atuar em juízo com 

representação ou assistência a possibilidade de ser sujeito 

no negócio jurídico processual de alteração do 

procedimento; c) o negócio deve ser firmado antes ou 

                                                                                                                    
Brasileira de Direito Processual (RBDPro), Belo Horizonte, ano 

23, n. 92, p. 257-269, out./dez. 2015. 
137 MÜLLER, Júlio Guilherme. Negócios processuais e 

desjudicialização da produção da prova: análise econômica e 

jurídica. São Paulo: RT, 2017. Coleção O Novo Processo Civil. 
138 BARRETO, Adalberta Fulco F. P. O papel do juiz como gestor nos 

negócios processuais. In: PEIXOTO, Renata Cortez Vieira; SOUSA, 

Rosalina Freitas Martins de; ANDRADE, Sabrina Dourado França 

(coords.). Temas relevantes de Direito Processual Civil: elas 

escrevem. Recife: Armador, 2016. p. 95-111. 
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durante o processo, devendo-se entender, por lógica, que a 

convenção deve tratar de atos procedimentais ainda não 

praticados, mesmo que já iniciado o processo.139 

Arbs argumenta que o controle previsto no 

parágrafo único do art. 190 do CPC permite a intervenção 

do magistrado, podendo acionar as partes sobre defeitos do 

negócio a serem corrigidos. Também não se pode olvidar 

que as regras de ordem pública representam obstáculo à 

autonomia da vontade das partes em todos os ramos do 

Direito, inclusive no processo140. 

Nesse contexto, há óbices à celebração dos negócios 

jurídicos processuais quando violados os princípios da 

segurança jurídica, do contraditório, da ampla defesa, da 

busca da verdade, do juiz natural, da celeridade, do 

interesse público de duração razoável do processo, do 

devido processo legal 141 , enfim da ordem pública 

processual.142 

                                                           
139  AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do magistrado em face dos 

negócios jurídicos processuais: já uma releitura. In: CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coords). Coleção 

grandes temas do novo CPC: v. 1. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 

2016. p. 367-390. Disponível em: 

https://www.academia.edu/31864549/A_posicao_do_magistrado_e

m_face_dos_negocios_juridicos_processuais_-_ja_uma_releitura. 

Acesso em: 02 jul. 2017 
140 ARBS, Paula Saleh. Negócios jurídicos processuais: é necessária a 

homologação judicial? In: PEIXOTO, Renata Cortez Vieira; 

SOUSA, Rosalina Freitas Martins de; ANDRADE, Sabrina Dourado 

França (coords.). Temas relevantes de Direito Processual Civil: 

elas escrevem. Recife: Armador, 2016. p. 113-125. 
141 ARBS, Paula Saleh. Negócios jurídicos processuais: é necessária a 

homologação judicial? In: PEIXOTO, Renata Cortez Vieira; 

SOUSA, Rosalina Freitas Martins de; ANDRADE, Sabrina Dourado 
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CAPÍTULO IV 

 

NEGÓCIOS PROCESSUAIS QUE LIMITAM O PODER 

INSTRUTÓRIO DO JUIZ NO CPC DE 2015 

 

 

A atual doutrina já abandonou a concepção 

privatista do direito processual143, fase em que o processo 

se revelava como mero instrumento para a proteção do 

direito subjetivo e à mercê da vontade dos litigantes. A 

doutrina contemporânea revela uma visão publicista do 

processo, reconhecendo um interesse no resultado do 

processo que ultrapassa os limites das relações nele 

discutidas, porquanto interessa a toda a coletividade 144 . 

                                                                                                                    
França (coords.). Temas relevantes de Direito Processual Civil: 

elas escrevem. Recife: Armador, 2016. p. 113-125. 
142Leonardo. Os atos de disposição processual – Primeiras reflexões. 

Revista eletrônica de direito processual civil, UERJ, 1 ed. out/dez 

2007. Disponível em: https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/23657/16714. 

Acessado em: 16 de abril de 2019 
143 Marinoni relata que no final do Século XIX, a jurisdição encontrava-

se comprometida com os valores do Estado Liberal e do positivismo 

jurídico, asseverando que “os processualistas que definiram essa 

ideia de jurisdição estavam sob a influência ideológica do modelo 

do Estado Liberal de Direito e, por isso, submetidos aos valores da 

igualdade formal, da liberdade individual mediante a não 

interferência do Estado nas relações privadas e do princípio da 

separação de poderes como mecanismo de subordinação do 

executivo e do judiciário à lei”. MARINONI, Luiz Guilherme. 

Teoria geral do processo: curso de Processo civil, v. 1. 7. ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 31.  
144 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 

1 ed e-book baseada na 7 ed impressa. São Paulo: RT, 2014. 
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Esse é o fundamento da teoria defendida por Bedaque 

quanto à ampliação dos poderes instrutórios do juiz para 

investigar a verdade real, quando a meramente formal não 

alcança os fins sociais da ciência processual. Trata-se de 

entendimento de repercussão nacional cujo fundamento é o 

interesse público do ordenamento jurídico, 

independentemente da natureza das normas a serem 

atuadas. 

Bedaque não nega que às partes incumbe a iniciativa 

probatória. Mas isso ocorre por questões de ordem prática; 

não pela natureza do direito.145 O autor ainda sinaliza que, 

dentre os sujeitos do processo, apenas o magistrado procura 

uma solução justa, em razão de as partes perseguirem um 

resultado que seja favorável aos seus próprios interesses, 

não se importando com a adequação destes à ordem jurídica 

estabelecida, razão pela qual sublinha que não se pode 

subordinar a atividade instrutória do juiz ao interesse 

particular, confundindo-se princípios relacionados com a 

relação material com os concernentes ao processo.  

                                                           
145  Bedaque entende que “as partes não podem influir no 

desenvolvimento do processo, visto ser ele o instrumento estatal de 

manutenção da ordem jurídica e, em última análise, de promoção da 

paz social. Ou seja, seu objetivo, sua finalidade é sempre pública e 

indisponível, qualquer que seja a natureza do direito em discussão. 

Se privadas, as partes terão plena disponibilidade, podendo praticar 

atos nesse sentido. Mas, enquanto não o fizerem, o poder de dizer o 

direito é monopólio do Estado e, para tanto, sua atividade deve 

desenvolver-se em colaboração com as partes, jamais sob o domínio 

destas.” BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes 

instrutórios do juiz. 1 ed e-book baseada na 7 ed impressa. São 

Paulo: RT, 2014. 
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Em sua obra, Bedaque destaca que o processo não é 

um negócio que vise à defesa de interesse da parte, pois 

nele há um profundo interesse público para alcançar a paz e 

a tranquilidade social, completando que conquanto as partes 

pudessem manter o domínio sobre os interesses em litígio, 

jamais o teriam sobre o desenvolvimento técnico e formal 

do processo.146 

A obra de Bedaque publicada em 1994 marcou uma 

era, cujo entendimento dominou nos últimos vinte anos. O 

CPC/2015, entretanto, apresenta novas premissas que 

merecem especial análise. 

 

5. CPC DE 2015: NOVAS PREMISSAS 

 

O CPC tem premissas absolutamente diversas das 

que vigoraram sob a égide do Código de 1973, sendo que a 

cláusula geral da atipicidade de negócios processuais, a 

eficácia jurídica dos precedentes judiciais e o princípio do 

respeito ao autorregramento da vontade das partes são 

algumas novidades que romperam com a normatização 

anterior. Por isso, assevera Redondo que é essencial que o 

intérprete altere suas premissas, sob pena de esvaziar o 

potencial e o alcance dessa nova sistemática, o que 

resultaria numa interpretação claramente contra legem.147 

                                                           
146 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 1 

ed e-book baseada na 7 ed impressa. São Paulo: RT, 2014 
147 REDONDO, Bruno Garcia. Negócios processuais: necessidade de 

rompimento radical com o sistema do CPC/1973 para a adequada 

compreensão da inovação do CPC/2015. Revista Dialética de 

Direito Processual (RDDP), n. 145, p. 9-16, ago./2015. 
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Por sua vez, Müller complementa que, no novo 

modelo processual, no qual convivem harmonicamente o 

publicismo e o privatismo, a eficácia jurídica prevista das 

convenções processuais independe de homologação 

judicial, exceto nos casos em que a lei expressamente exigir 

o prévio controle ou participação do juiz. 148  Exigir a 

homologação da convenção, pelo juiz, é insistir no antigo 

modelo publicista, no qual todo e qualquer tipo de ato é 

controlado integralmente pelo magistrado. 

Nesse contexto, ao interpretar o princípio do 

autorregramento da vontade das partes, rende-se à 

incidência da teoria da eficácia externa das normas 

preconizada por Ávila, para quem as normas jurídicas não 

atuam somente sobre a compreensão de outras normas, 

posto que atuam sobre a compreensão dos próprios fatos e 

provas.149
 

O autor ressalta que sempre que se aplica uma 

norma jurídica é preciso decidir, dentre todos os fatos 

ocorridos, quais deles são pertinentes (exame da 

pertinência) e, dentre todos os pontos de vista, quais deles 

são os adequados para interpretar os fatos (exame da 

valoração). 

Neste ponto, Ávila destaca a noção da eficácia 

externa, pois as normas jurídicas são decisivas para a 

interpretação dos próprios fatos. Assim, não se interpreta a 

                                                           
148 MÜLLER, Júlio Guilherme. Negócios processuais e 

desjudicialização da produção da prova: análise econômica e 

jurídica. São Paulo: RT, 2017. Coleção O Novo Processo Civil. 
149 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação 

dos princípios jurídicos. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 
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norma e depois o fato, mas o fato de acordo com a norma e 

a norma de acordo com o fato, simultaneamente. 

O mais importante cinge-se à eficácia externa que os 

princípios têm: como, indiretamente, eles estabelecem um 

valor pelo estabelecimento de um estado ideal de coisas a 

ser buscado, também de forma indireta eles fornecem um 

parâmetro para o exame da pertinência e da valoração.150 

Aplicando-se, pois, o princípio do autorregramento 

da vontade das partes, Barreto conclui que o controle 

previsto no parágrafo único do art. 190 do CPC permite que 

o juiz intervenha, podendo acionar as partes sobre defeitos 

do negócio e, assim, as partes podem corrigir os defeitos, 

num efetivo exercício de colaboração.151 

Entretanto, não se concebem poderes ilimitados às 

partes no autorregramento de suas vontades, pois as regras 

de ordem pública representam obstáculo à autonomia da 

vontade das partes em todos os ramos do Direito, inclusive 

no processo. 

Sem dúvidas, os contratos processuais são vedados 

se violarem os princípios do devido processo legal, 

porquanto acarretam na previsibilidade do procedimento 

alcançando a segurança jurídica, o contraditório e a ampla 

defesa, a busca da verdade, do juiz natural e da celeridade. 

Arbs destaca que as convenções processuais – que regulam 

                                                           
150 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação 

dos princípios jurídicos. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 
151 BARRETO, Adalberta Fulco F. P. O papel do juiz como gestor nos 

negócios processuais. In: PEIXOTO, Renata Cortez Vieira; 

SOUSA, Rosalina Freitas Martins de; ANDRADE, Sabrina 

Dourado França (coords.). Temas relevantes de Direito 

Processual Civil: elas escrevem. Recife: Armador, 2016. p. 95-111. 
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os prazos e alteram o cronograma procedimental –, devem 

atentar para o interesse público de duração razoável do 

processo.152 

 

6. NOVO MODELO DE COLABORAÇÃO PROCESSUAL 

 

No Estado Democrático de Direito, verifica-se a 

junção das características peculiares do processo liberal e 

do processo social a partir de um modelo no qual o juiz há 

de dialogar com as partes, sempre com base no critério 

participativo, sendo que o equilíbrio da posição e funções 

das partes e do juiz decorre do modelo colaborativo ou 

comparticipativo de organização do processo. 

Nunes esclarece que o modelo colaborativo 

comparticipativo de organização do processo, próprio do 

Estado Democrático de Direito, decorre de uma concepção 

conjunta entre o juiz e as partes. 153 A colaboração no 

                                                           
152 ARBS, Paula Saleh. Negócios jurídicos processuais: é necessária a 

homologação judicial? In: PEIXOTO, Renata Cortez Vieira; 

SOUSA, Rosalina Freitas Martins de; ANDRADE, Sabrina 

Dourado França (coords.). Temas relevantes de Direito 

Processual Civil: elas escrevem. Recife: Armador, 2016. p. 113-

125. 
153 A autora esclarece que a denominada “comunidade de trabalho” 

(arbeitsgemeinschaft) entre juiz e partes (e seus advogados), 

idealizada pela doutrina tedesca e que, levada a sério, permitiu na 

Alemanha uma formação unitária dos futuros magistrados e 

advogados, impediu que a relação entre eles se transformasse em 

um conflito de categorias, além de delinear, na doutrina processual, 

a idealização do policentrismo processual, que afasta qualquer 

concepção de protagonismo e se estrutura a partir do modelo 

constitucional de processo. 

NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático. 

Curitiba: Juruá, 2008. 
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processo decorre do Estado Constitucional Democrático, 

que constitui a resposta à necessidade de participação 

equilibrada do juiz e das partes no processo civil, como 

lembra Mitidiero. No processo civil, o juiz se encontra a 

todo tempo em equilíbrio com as partes, sem, todavia, 

ignorar a imperatividade da jurisdição e a necessidade de 

submissão da parte ao seu comando à vista da assimetria 

inerente à atuação estatal.154 

Analisando o art. 266/1 do Código de Processo Civil 

Português, Paula Costa e Silva propugna a colaboração no 

processo civil como um princípio que repercute nas 

situações jurídicas dos atores processuais 155 , explicando 

que, como princípio, o escopo da colaboração é servir de 

elemento para organização de processo justo idôneo a 

alcançar, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva. Nesse contexto, aplica-se a teoria da autora 

portuguesa ao direito processual vigente no Brasil, 

consoante preconiza o art. 6.º do CPC156, pois o diálogo 

revela-se como instrumento essencial em toda a condução 

do processo, seja na apuração da verdade das alegações das 

partes, na fiel aplicação do direito e no emprego das 

                                                           
154 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: 

pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: RT, 2015. 
155 SILVA, Paula Costa. Acto e processo: o dogma da irrelevância da 

vontade na interpretação e nos vícios do acto postulativo. 
Coimbra: Coimbra, 2003. 

156 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 

Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 mar. 

2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 1º mar. 2019. 
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técnicas executivas adequadas para a realização dos 

direitos. 

Destaque-se, mais uma vez, a advertência de 

Mitidiero, para quem a colaboração no processo civil, não é 

uma colaboração entre as partes; no contexto de Estado 

Constitucional, trata-se de colaboração do juiz para com as 

partes157. Pode ocorrer, explica Mitidiero, de uma das partes 

ter de cooperar com o juízo com o escopo deste colaborar 

com a outra, conquanto inexista colaboração entre as partes 

justificada pela estrutura adversarial inerente ao processo 

contencioso que repele essa ideia de colaboração entre as 

partes.158 

Assim, por força do contraditório, o juiz está 

obrigado ao debate, ao diálogo Judiciário, devendo dirigir o 

processo isonomicamente, a partir do dever de cooperação, 

dever este que, por sua vez, se desdobra em múltiplos 

outros deveres: (i) pedir esclarecimento; (ii) prevenção; (iii) 

auxílio; (iv) consultar.159 

Nas lições de Paula Costa e Silva, o dever de pedir 

esclarecimentos se consubstancia no dever de o juízo ouvir 

as partes, convidando-as a esclarecer determinadas matérias 

                                                           
157 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: 

pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: RT, 2015. 
158 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: 

pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: RT, 2015. 
159 Paula Costa e Silva enfatiza que de acordo com o art. 266/1 do CPC 

Português, o tribunal, as partes e seus mandatários devem cooperar 

entre si na condução e intervenção no processo, com vista à 

“obtenção, com brevidade e eficácia, da justa composição do 

litígio”. SILVA, Paula Costa. Acto e processo: o dogma da 

irrelevância da vontade na interpretação e nos vícios do acto 

postulativo. Coimbra: Coimbra, 2003. 
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de facto ou de direito que sejam pertinentes ao desenrolar 

da marcha processual. 

Entretanto, a autora chama a atenção para a 

diferença o entre o poder de convidar a parte a prestar 

esclarecimentos e o dever de o juízo indicar um caminho 

adequado à parte, explicitando, a título exemplificativo, que 

através da prestação destes esclarecimentos, a parte pode 

lograr convencer o tribunal de que a sua perspectiva quanto 

à matéria de direito é a adequada, razão pela qual seu 

pedido se revelará correto160. 

O dever de prevenção materializa-se no múnus 

imposto ao julgador de prevenir as partes sobre as 

deficiências ou insuficiências das suas argumentações ou 

pleitos. A esse dever, no direito português, dá-se o nome de 

“convite ao aperfeiçoamento”.161 Como bem ensina Paula 

Costa Silva, esse dever de prevenção é previsto para 

situação específica de a parte ser instada a complementar ou 

esclarecer as matérias de fato deduzidas162, competindo ao 

julgador advertir as partes do perigo de o êxito de seus 

pedidos ser frustrado pelo uso inadequado do processo. 

O julgador também deve auxiliar as partes a super 

dificuldades que as impeçam de exercer direitos e 

                                                           
160 SILVA, Paula Costa. Acto e processo: o dogma da irrelevância da 

vontade na interpretação e nos vícios do acto postulativo. 

Coimbra: Coimbra, 2003. 
161 SILVA, Paula Costa. Acto e processo: o dogma da irrelevância da 

vontade na interpretação e nos vícios do acto postulativo. 
Coimbra: Coimbra, 2003. 

162 SILVA, Paula Costa. Acto e processo: o dogma da irrelevância da 

vontade na interpretação e nos vícios do acto postulativo. Coimbra: 

Coimbra, 2003. 
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prerrogativas, ou que inviabilizem o cumprimento de seus 

ônus e deveres processuais.163 Este é o dever de auxílio. 

Observa-se, assim, que os poderes do juiz são 

aumentados (a partir do necessário caráter constitucional 

conferido ao processo), impondo-se ao julgador, por 

conseqüência, o dever de informar as partes as iniciativas 

que pretende exercer, de modo a permitir-lhes espaço ao 

debate, ao contraditório, como bem assinalado por Hermes 

Zaneti Jr. no item 1 deste estudo. 

A partir dessas premissas, Auilo constroi uma ideia 

de que, para alcançar os escopos da jurisdição, todos os 

sujeitos do processo devem colaborar com o 

desenvolvimento do processo, sendo inegável que a teoria 

da instrumentalidade 164 processual influenciou este 

posicionamento165, pois a busca pela efetivação do acesso à 

ordem jurídica justa é o grande escopo da jurisdição estatal. 

Diante disso, conclui-se que o modelo cooperativo 

de estrutura do processo pode ser visualizado por diversos 

ângulos em todo o procedimento e, quando analisado sob a 

perspectiva do direito probatório, impõe uma nova divisão 

                                                           
163    COSTA, Miguel do Nascimento. Poderes do juiz e as relações 

entre direito material e processo: perspectivas para um processo 

qualitativa e hermeneuticamente efetivo e democrático. 

Dissertação (Mestrado em Direito) 2011, UNISINOS. Disponível 

em:  http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3877 

Acesso em 3 de janeiro de 2019. 
164 DINAMARCO, Cândido Rangel A instrumentalidade do processo. 

São Paulo: Malheiros, 13 ed. 2008 
165   GAGNO, Luciano Picoli. O poder diretivo do juiz e o modelo 

constitucional de processo. Doutrinas Essenciais - Novo Processo 

Civil, vol. 1/2018, Revista de Processo, vol. 248/2015, p. 15- 39, 

Out / 2015. 

http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3877
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de trabalho entre os sujeitos processuais. Não se verifica 

mais aquela rigidez na divisão de um juiz mais passivo e 

inerte e as partes, necessariamente, mais ativas, posto que 

há um nivelamento pelo qual todos atuam em conjunto, de 

maneira ativa.166 

 

7. LIMITAÇÃO AOS AMPLOS PODERES INSTRUTÓRIOS DO 

JUIZ 

 

O tema dos amplos poderes instrutórios do juiz no 

processo civil tão discutido por Bedaque 167  navega, 

atualmente, em águas turbulentas entre a teoria do ativismo 

judicial e a teoria do garantismo processual, como também 

menciona Echandia em sua obra.168 

Ramos destaca que, no centro do debate ativismo 

versus garantismo, orbitam enfoques sobre: a) os aspectos 

ideológicos do processo civil; (b) o sistema dispositivo, no 

qual cabem às partes a iniciativa probatória e o sistema 

inquisitivo e em que o juiz detém amplos poderes na 

atividade instrutória; c) a participação ativa das partes e do 

juiz no processo; d) a dimensão constitucional da 

jurisdição; e) o conteúdo e significado do devido processo 

                                                           
166 AUILO, Rafael Stefanini. O modelo cooperativo de processo civil 

no novo CPC. Salvador: JusPodivm, 2017. 
167 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do 

juiz. 3. ed. São Paulo: RT, 2001. 
168 ECHANDIA, Hernando Devis Echandía. Compendio de la prueba 

judicial, tomo I (anotado y concordado por Adolfo Alvarado 

Velloso). Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2000.  
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legal, e f) a garantia constitucional da defesa e 

contraditório, dentre outros.169 

Entretanto, no atual modelo de processo compatível 

com o Estado Constitucional Democrático, no qual o 

autorregramento da vontade das partes sobreleva-se com 

nítida feição principiológica, a celebração de acordo entre 

as partes interfere na esfera dos poderes instrutórios do 

julgador. 

Pensar diversamente é não dialogar harmonicamente 

com o novo modelo processual introduzido pelo CPC, no 

qual nitidamente se vislumbra o retorno ao respeito à 

autonomia das partes, coexistindo com a autoridade 

judicial, com fortes impactos e conseqüências em tema de 

ingerência da prova no processo, de acordo com Cipriani.170 

O autor comenta que, como único destinatário da 

prova, o convencimento do juiz acerca da verdade dos fatos 

controvertidos e a motivação do julgado foram 

fundamentos para os defensores da teoria da prova 

determinada ex officio.171 

Entretanto e em regra, atualmente, o juiz está 

vinculado ao quanto negociado pelas partes, salvo se 

macular as garantias constitucionais já aqui abordadas. 

Também, em regra, independe da adesão do magistrado, em 

                                                           
169 RAMOS, Glauco Gumerato. Repensando a prova de ofício. In: 

MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre 

(orgs.). Novo CPC doutrina selecionada, v. 3: provas. Salvador: 

JusPodivm, 2016. 
170 CIPRIANI, Franco. Autoritarismo e garantismo nel processo civile 

(a proposito dell’art. 187, 3 comma, CPC). Rivista di Diritto 

Processuale, [s.l.], ano 49, n. 1, p. 24-61, jan./mar. 1994. 
171 CIPRIANI, Franco. Il processo civile nello stato democratico: 

saggi. Napoli: Scientifiche Italiane, 2006. 
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razão do direito fundamental à prova titularizado pelas 

partes. 

Examinando o § 2º do art. 357 do CPC, Theodoro 

Jr. e outros identificam uma faceta da autonomia privada 

lastreada pela boa-fé objetiva, dentro do perfil 

comparticipativo do CPC, ao permitir aos litigantes a 

apresentação ao juiz de uma delimitação consensual das 

questões de fato e de direito (pontos controvertidos) a 

serem elucidadas processualmente, sendo que tal 

delimitação, se homologada, vincula as partes e o 

julgador.172 

Art. 357.  Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do 

processo: [...] 

§ 2o As partes podem apresentar ao juiz, 

para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato e de direito a que se 

referem os incisos II e IV, a qual, se 

homologada, vincula as partes e o juiz.173 

 

O dispositivo analisado acompanha a tendência de 

valorização das negociações processuais (arts. 190 e 191, 

                                                           
172 THEODORO JR., Humberto et al. Novo CPC: fundamentos e 

sistematização. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
173 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 

Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 mar. 

2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 1º mar. 2019. 
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cláusula geral de negociação processual e calendarização), 

como dispõem Theodoro Jr. e outros.174 

Didier Jr., Braga e Oliveira defendem ser possível, 

por meio de convenção das partes, impôr-se a um ato 

jurídico (sentido amplo) uma forma específica, advogando 

a tese de que o poder instrutório do juiz tem limitação. A 

fundamentação reside na intelecção que fazem do art. 109 

do Código Civilao estatuir que,“no negócio jurídico 

celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento 

público, este é da substância do ato.” 175  Desse modo, 

quando o instrumento público é a forma imposta por 

convenção das partes, somente ele poderá ser utilizado 

como prova, afastando-se todos os outros meios.176 

Com razão, sustentam os autores que, se as partes 

acordarem no sentido de não ser produzida prova pericial, o 

juiz não pode determinar a produção desse meio de prova. 

Elencam ainda outras hipóteses de limitação ao poder 

instrutório do juiz: se a parte renunciar a certo testemunho, 

o juiz não pode determinar a sua produção; e se houver 

                                                           
174 THEODORO JR., Humberto et al. Novo CPC: fundamentos e 

sistematização. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
175 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código 

Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. 

Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso 

em: 1º mar. 2019. 
176 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael 

Alexandria. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, 

direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 

julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2015. v. 2. 
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convenção sobre o ônus da prova (art. 373, §3º e 4º) o juiz 

não pode decidir contra o que foi convencionado.177 

Em suma, Gagno explica que são limites aos 

poderes instrutórios do juiz: a) a vedação de determinação 

de produção de meios de prova cuja fonte não tenha sido 

revelada por algum elemento da ação; b) a ausência do 

dever de provar cabalmente a ocorrência ou não de um fato 

afirmado, esgotando as fontes de provas, mas apenas o 

dever de conhecer os fatos alegados pelo autor ou réu 

(constitutivos, modificativos, extintivos ou impeditivos), 

haja vista o modelo de constatação de verossimilhança ou 

preponderância de provas, inerentes ao processo civil.178 

O negócio jurídico celebrado em tema de prova é a 

concretização do pleno exercício do autorregramento da 

vontade das partes, disciplinando ex voluntate os efeitos 

decorrentes de sua prática.Trata-se de negócio processual, 

pois fora regulado por norma de natureza processual, 

produzindo efeitos dentro de um procedimento 

jurisdicional, com manifestações de vontade coincidentes 

sobre o objeto, in casu, um determinado meio, ou atividade 

probatória. 

Conquanto o art. 370 do CPC– “caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

                                                           
177 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael 

Alexandria. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, 

direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 

julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2015. v. 2. 
178 GAGNO, Luciano Picoli. O novo CPC e os poderes/deveres 

instrutórios do juiz. Revista Dialética de Direito Processual, n. 

147, p. 65, 2015. 



 

 

- 82 - 

necessárias ao julgamento do mérito. [...] O juiz indeferirá, 

em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias” 179  –, tenha conteúdo similar ao 

disposto no art. 130 do CPC de 1973– “caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias à instrução do processo, indeferindo as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias” 180  –, 

Godinho afirma que não se pode interpretá-los igualmente, 

como se fazia à época do Código pretérito, pois o exercício 

da atividade instrutória pelo juiz –além de subsidiária à 

conferida às partes –, deve, ainda, submeter-se às normas 

fundamentais do novo processo civil, com destaque 

especial para aquelas disciplinadas nos arts. 6º, 7º, 9º, 10º e 

11°, sendo inegável que a celebração de negócios 

probatórios pelas partes afetará a atividade do juiz, em 

maior ou menor medida.181Ademais, Redondo assevera que 

os poderes instrutórios do juiz não são absolutos, sendo 

limitados por quatro aspectos, a saber: 

                                                           
179 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 

Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 mar. 

2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 1º mar. 2019. 
180 BRASIL. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código 

de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 jan. 

1973. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm. 

Acesso em: 1º mar. 2019. 
181 GODINHO, Robson Renault. Negócios jurídicos processuais e 

convenções das partes. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 

TALAMINI, Eduardo (coords.). Negócios processuais sobre o 

ônus da prova no novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 

2015. Coleção Lebman, E-book 1. 
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a) elementos objetivos da demanda (causa de pedir e 

pedido), posto que o princípio da congruência (da 

correlação, da adstrição ou do dispositivo) entre pedido e 

sentença impede que o juiz busque provas relativas a fatos 

não submetidos ao contraditório; 

b) elementos dos autos, pois somente os dados e 

elementos existentes nos autos devem ser determinantes 

para a conclusão no sentido da realização de demanda 

diligência instrutória; 

c) submissão da providência realizada, ao 

contraditório (art. 5º, inciso LV da CF/88182); 

d) necessidade de fundamentação da decisão judicial 

que conclui pela produção da prova (art. 93, inciso IX da 

CF/88183).184 

                                                           
182 “Art. 5º. [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes [...].” 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Brasília, DF, 05 out. 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm

. Acesso em: 1º mar. 2019. 
183 “Art. 93. [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder 

Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob 

pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados 

atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em 

casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado 

no sigilo não prejudique o interesse público à informação [...].” 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Brasília, DF, 05 out. 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm

. Acesso em: 1º mar. 2019. 
184 Para o autor, os argumentos utilizados pelos garantistas transitam 

em torno, basicamente, da necessidade de limites à atuação do juiz, 

a fim de que não sejam perpetrados abusos, e do respeito aos 
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Os poderes instrutórios do juiz têm um papel 

subsidiário e complementar às atividades das partes, sendo 

que os negócios processuais probatórios afetam estes 

poderes. Caso contrário, reduzir-se-ia significativamente a 

esfera de incidência dos negócios processuais, deixando-o a 

critério de um ato de vontade do estado-juiz. Todavia, essa 

não é a essência do novo modelo processual introduzido 

pelo CPC, posto que aadmissão de acordos probatórios 

revela a concretização de um processo efetivamente 

participativo e democrático, respeitando-se a liberdade e a 

autonomia das partes, conforme Godinho.185 

 

CONCLUSÃO 

 

Do acima exposto, pode-se concluir que o fenômeno 

da constitucionalização do processo civil apresenta uma 

metodologia incrementada pela nova teoria da interpretação 

das normas sob a perspectiva dos direitos fundamentais. 

Essa é a essência da força normativa da Constituição, teoria 

                                                                                                                    
direitos de participação das partes (contraditório, ampla defesa e 

duplo grau), focando-se as críticas não apenas sobre os poderes 

instrutórios, como também sobre o impulso oficial e os poderes 

discricionários de direção processual, que são objetos de ácidos 

comentários, pois, no ordenamento italiano, muito dos atos 

jurisdicionais são considerados discricionários, não sendo 

desafiáveis mediante recurso. 

REDONDO, Bruno Garcia. Distribuição dinâmica do ônus da prova e 

poderes instrutórios do juiz. Revista Baiana de Direito, n. 6, p. 78, 

2015. 
185 GODINHO, Robson Renault. Reflexões sobre os poderes 

instrutórios do juiz. In: MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, 

Ravi; FREIRE, Alexandre (orgs.). Coleção novo CPC doutrina 

selecionada: v. 3 – provas. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 343-368. 
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formulada por Hesse que produziu reflexos em todos os 

ramos do Direito.186 

A partir dessa teoria, o processo é o instrumento 

voltado a auxiliar na efetivação dos direitos constitucionais, 

ampliando-se sua noção, não mais examinado-o unicamente 

como garantia do direito de resposta.Com o novo e 

relevante princípio processual introduzido pelo art. 190 do 

CPC, consagra-se o direito fundamental à liberdade no 

processo, efetivada a partir do exercício do autorregramento 

da vontade das partes, sem, contudo, implicar na 

contratualização do processo . 

Nesse sentido, o ato jurídico processual consiste em 

todo ato humano que uma norma processual considere 

como apto para produzir efeitos jurídicos em uma relação 

jurídica processual. Para caracterizar um ato jurídico como 

negócio, é relevante a circunstância de a vontade estar 

direcionada não apenas à prática do ato, como também à 

produção de um determinado efeito jurídico com poder de 

autorregramento. 

No plano da existência, o negocio jurídico 

processual deve conter a manifestação da vontade, o 

autorregramento dessa vontade e a referibilidade ao 

procedimento. No plano da validade, devem estar presentes 

a capacidade processual, a competência, a imparcialidade 

ea observância ao formalismo. 

Quanto à eficácia, os negócios jurídicos processuais 

produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a 

extinção de direitos, segundo a expressa vontade das partes, 

                                                           
186 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991. 
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não se exigindo a homologação judicial, salvo quando o 

ordenamento jurídico limitar a eficácia do ato. 

No autorregramento de suas vontades, os poderes 

conferidos às partes não são ilimitados, pois as regras de 

ordem pública são óbices à autonomia da vontade das 

partes. Nessa senda, no contexto do Estado Constitucional 

Democrático, a colaboração no processo civil não é entre as 

partes, posto que se configura como uma colaboração do 

juiz para com as partes e, por força do contraditório, o juiz 

está obrigado ao debate e ao diálogo judiciário, devendo 

dirigir o processo com isonomia. Por isso, o dever de 

cooperação se desdobra em outros relevantes deveres, como 

pedir esclarecimentos, prevenir, auxiliar e consultaras 

partes. 

Sob o ângulo da ingerência do direito probatório, o 

novo modelo de processo cooperativo assume uma feição 

peculiar, valorizando a autonomia privada das partes, à 

medida que a celebração do negócio processual interfere na 

esfera dos poderes instrutórios do juiz, vinculando-o ao 

quanto negociado. 

Conquanto ainda não exista pacificação doutrinária 

a respeito da fonte normativa da capacidade negocial do 

juiz, posto que há doutrinadores com posicionamento 

divergente do aqui adotado, resistindo à possibilidade de o 

juiz figurar como sujeito de negócio jurídico processual, 

neste ensaio adere-se à corrente que reconhece o juiz como 

sujeito do debate processual e com plena capacidade para 



 

 

- 87 - 

figurar como sujeito de direitos e deveres nos negócios 

jurídicos processuais celebrados no curso do processo187. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São 

Paulo: Malheiros, 2008. 

 

ARBS, Paula Saleh. Negócios jurídicos processuais: é 

necessária a homologação judicial? In: PEIXOTO, 

Renata Cortez Vieira; SOUSA, Rosalina Freitas 

Martins de; ANDRADE, Sabrina Dourado França 

(coords.). Temas relevantes de Direito Processual 

Civil: elas escrevem. Recife: Armador, 2016. p. 

113-125. 

 

ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil (livro 

eletrônico), 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. 

 

AUILO, Rafael Stefanini. O modelo cooperativo de 

processo civil no novo CPC. Salvador: JusPodivm, 

2017. 

                                                           
187 AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do magistrado em face dos 

negócios jurídicos processuais: já uma releitura. In: CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coords). Coleção 

grandes temas do novo CPC: v. 1. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 

2016. p. 367-390. Disponível em: 

https://www.academia.edu/31864549/A_posicao_do_magistrado_e

m_face_dos_negocios_juridicos_processuais_-_ja_uma_releitura. 

Acesso em: 02 jul. 2017 



 

 

- 88 - 

AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do magistrado em 

face dos negócios jurídicos processuais: já uma 

releitura. In: CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coords). Coleção 

grandes temas do novo CPC: v. 1. 2. ed. Salvador: 

Jus Podivm, 2016. p. 367-390. Disponível em: 

https://www.academia.edu/31864549/A_posicao_d

o_magistrado_em_face_dos_negocios_juridicos_p

rocessuais_-_ja_uma_releitura. Acesso em: 02 jul. 

2017. 

 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à 

aplicação dos princípios jurídicos. 10. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. 

 

BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções 

processuais e Poder Público. 2016. Tese 

(Doutorado em Direito) – Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: 

http://repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/2252

0/1/LORENA%20MIRANDA%20SANTOS%20B

ARREIROS.pdf. Acesso em: 02 jul. 2017. 

 

BARRETO, Adalberta Fulco F. P. O papel do juiz como 

gestor nos negócios processuais. In: PEIXOTO, 

Renata Cortez Vieira; SOUSA, Rosalina Freitas 

Martins de; ANDRADE, Sabrina Dourado França 

(coords.). Temas relevantes de Direito Processual 

Civil: elas escrevem. Recife: Armador, 2016. p. 

95-111. 



 

 

- 89 - 

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Nulidade processual 

e instrumentalidade do processo. Revista de 

Processo, Doutrinas Essenciais de Processo Civil, 

Out./2011, vol. 3, p. 985-1003. 

 

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios 

do juiz. 1 ed e-book baseada na 7 ed impressa. São 

Paulo: RT, 2014. 

 

BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de 

procedimento: o problema da repartição de 

competência legislativa no Direito Constitucional 

brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015. 

 

BRAGA, Paula Sarno. Primeiras reflexões sobre uma teoria 

do fato jurídico processual: plano de existência. 

Revista de processo, São Paulo, vol. 148/2007, 

jun./2007, p. 293-320. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988. Brasília, DF, 05 out. 1988. Disponível 

em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/

Constituicao.htm. Acesso em: 1º mar. 2019. 

 

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o 

Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L1

0406.htm. Acesso em: 1º mar. 2019. 



 

 

- 90 - 

BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código 

de Processo Civil. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 1º mar. 

2019. 

 

BRASIL. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o 

Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 17 jan. 1973. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869im

pressao.htm. Acesso em: 1º mar. 2019. 

 

CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2 ed  

rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018. 

CÂMARA, Marcela Regina Pereira. A contratualização do 

processo civil? Revista de Processo, vol. 194/2011, 

Abr / 2011, p. 393 -414. 

 

CARDOSO, Oscar Valente. Normas fundamentais do novo 

Código de Processo Civil: o novo princípio do 

contraditório. Revista Dialética de Direito 

Processual Civil (RDDP), São Paulo, n. 151, p. 83-

93, out./2015. 

 

CIPRIANI, Franco. Autoritarismo e garantismo nel 

processo civile (a proposito dell’art. 187, 3 

comma, CPC). Rivista di Diritto Processuale, [s.l.], 

ano 49, n. 1, p. 24-61, jan./mar. 1994. 



 

 

- 91 - 

CIPRIANI, Franco. Il processo civile nello stato 

democratico: saggi. Napoli: Scientifiche Italiane, 

2006. 

 

COSTA, Miguel do Nascimento. Poderes do juiz e as 

relações entre direito material e processo: 

perspectivas para um processo qualitativa e 

hermeneuticamente efetivo e democrático. 

Dissertação (Mestrado em Direito) 2011, 

UNISINOS. Disponível em:  

http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISI

NOS/3877 Acesso em 3 de janeiro de 2019. 

 

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos 

processuais no processo civil brasileiro. In: 

CABRAL, Antônio do Passo; NOGUEIRA, Pedro 

Henrique (coords.). Negócios processuais. 

Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 39-74. Coleção 

Grandes Temas do novo CPC, v. 2. 

 

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Os atos de disposição 

processual – Primeiras reflexões. Revista 

eletrônica de direito processual civil, UERJ, 1 ed. 

out/dez 2007. Disponível em: https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/23

657/16714. Acessado em: 16 de abril de 2019  

 

DIDIER JR., Fredie. Negócios jurídicos processuais 

atípicos no CPC-2015. In: MARCATO, Ana et al 

(coords.). Negócios processuais. Salvador: 



 

 

- 92 - 

JusPodivm, 2017. p. 161-186. Coletâneas 

Mulheres no Processo Civil Brasileiro, v. 1. 

 

DIDIER JR., Fredie. Sobre a teoria geral do processo, essa 

desconhecida. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. 

 

DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael Alexandria. Curso de Direito Processual 

Civil: teoria da prova, direito probatório, ações 

probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2015. v. 2. 

 

DIDIER JR., Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique 

Pedrosa. A promessa de recompensa judicial e o 

novo CPC. In: MACÊDO, Lucas Buril de; 

PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (orgs.). 

Execução. 2. ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 

2016. Disponível em: 

https://www.academia.edu/31924226/A_promessa

_de_recompensa_judicial_e_o_novo_CPC. Acesso 

em: 02 jul. 2017. 

 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do 

processo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 

 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito 

processual civil: vol. I, 8ª ed., rev., atual. segundo 

o novo código de processo civil. São Paulo: 

Malheiros, 2016. 



 

 

- 93 - 

ECHANDIA, Hernando Devis Echandía. Compendio de la 

prueba judicial, tomo I (anotado y concordado por 

Adolfo Alvarado Velloso). Buenos Aires: 

Rubinzal-Culzoni, 2000.  

 

Enunciados FPPC – Fórum Permanente de processualistas 

Civis, organizados por assunto anotados e 

comentados. Organizador: Ravi Peixoto. Salvador: 

JusPodivm, 2018, p. 205-206. 

 

GAGNO, Luciano Picoli. O novo CPC e os 

poderes/deveres instrutórios do juiz. Revista 

Dialética de Direito Processual, n. 147, p. 65, 

2015. 

 

GAGNO, Luciano Picoli. O poder diretivo do juiz e o 

modelo constitucional de processo. Doutrinas 

Essenciais - Novo Processo Civil, vol. 1/2018, 

Revista de Processo, vol. 248/2015, p. 15-39, Out / 

2015. 

 

GODINHO, Robson Renault. Negócios jurídicos 

processuais e convenções das partes. In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; TALAMINI, 

Eduardo (coords.). Negócios processuais sobre o 

ônus da prova no novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: RT, 2015. Coleção Lebman, E-book 1. 

 

GODINHO, Robson Renault. Negócios jurídicos 

processuais e convenções das partes. In: 



 

 

- 94 - 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; TALAMINI, 

Eduardo (coords.). Negócios processuais sobre o 

ônus da prova no novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: RT, 2015. Coleção Lebman, E-book 1. 

 

GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual – 

Primeiras reflexões. Revista eletrônica de direito 

processual civil, UERJ, 1 ed. out/dez 2007. 

Disponível em: https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/23

657/16714. Acessado em: 16 de abril de 2019  

 

HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991. 

 

LIPIANI, Júlia; SIQUEIRA, Marília. Negócios jurídicos 

processuais sobre mediação e conciliação. Revista 

Magister de Direito Civil e Processual Civil, Porto 

Alegre, v. 68, p. 91-116, set./out. 2015. 

 

MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo 

(Curso de Processo civil, v. 1). 7. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: RT, 2013. 

 

MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: 

plano da validade. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: 

pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: 

RT, 2015. 



 

 

- 95 - 

MÜLLER, Júlio Guilherme. Negócios processuais e 

desjudicialização da produção da prova: análise 

econômica e jurídica. São Paulo: RT, 2017. 

Coleção O Novo Processo Civil. 

 

NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa et al. É possível a 

resilição unilateral em negócios jurídicos bilaterais 

processuais? Revista Brasileira de Direito 

Processual (RBDPro), Belo Horizonte, ano 23, n. 

92, p. 257-269, out./dez. 2015. 

 

NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional 

democrático. Curitiba: Juruá, 2008. 

 

RAMOS, Glauco Gumerato. Repensando a prova de ofício. 

In: MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; 

FREIRE, Alexandre (orgs.). Novo CPC doutrina 

selecionada, v. 3: provas. Salvador: JusPodivm, 

2016. 

 

REDONDO, Bruno Garcia. Distribuição dinâmica do ônus 

da prova e poderes instrutórios do juiz. Revista 

Baiana de Direito, n. 6, p. 78, 2015. 

 

REDONDO, Bruno Garcia. Negócios processuais: 

necessidade de rompimento radical com o sistema 

do CPC/1973 para a adequada compreensão da 

inovação do CPC/2015. Revista Dialética de 

Direito Processual (RDDP), n. 145, p. 9-16, 

ago./2015. 



 

 

- 96 - 

SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; 

MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 

Constitucional. São Paulo: RT, 2012. 

 

 SILVA, Paula Costa. Acto e processo: o dogma da 

irrelevância da vontade na interpretação e nos 

vícios do acto postulativo. Coimbra: Coimbra, 

2003. 

 

 TARUFFO, Michelle. La prova dei fatti giuridici: nozioni 

generali. Milano: Giuffrè, 1992. 

 

 TAVARES, João Paulo Lordelo Guimarães. Da 

admissibilidade dos negócios jurídicos processuais 

no novo Código de Processo Civil: aspectos 

teóricos e práticos. In: RODRIGUES, Geisa de 

Assis; ANJOS FILHO, Robério Nunes dos (orgs.). 

Reflexões sobre o novo Código de Processo Civil. 

Brasília, DF: ESMPU, 2016. p. 59-84. v. 2. 

Disponível em: 

http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-

avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-

de-processo-civil-volume-2. Acesso em: 02 jul. 

2017. 

 

 THEODORO JR., Humberto et al. Novo CPC: 

fundamentos e sistematização. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016. 

 



 

 

- 97 - 

 ZANETI JR., Hermes. A constitucionalização do processo: 

o modelo constitucional da justiça brasileira e as 

relações entre processo e constituição. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 98 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.editoraphillos.com 

 


