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RESUMO 

 

  O objetivo central da presente tese consiste em demonstrar a existência de um regime 

jurídico específico a que se sujeita o Poder Público quando celebra convenções processuais, 

distinto daquele a que se submetem os particulares no exercício da mesma atividade. A 

pesquisa desenvolvida para o alcance desse escopo principia com a análise do fenômeno da 

consensualidade administrativa no Direito brasileiro, enquadrando-se a atuação administrativa 

consensual como alternativa à (e não excludente da) atuação imperativa. A consensualidade 

administrativa é conceituada e são examinadas a sua classificação e algumas de suas 

principais manifestações encontráveis não apenas no Direito Administrativo, mas, ainda, nos 

Direitos Penal, Processual Penal e Processual Civil. Essa análise propicia o estabelecimento 

da premissa a partir da qual se estrutura o trabalho, consistente no reconhecimento da 

Administração Pública como destinatária da regra estabelecida pelo art. 190 do CPC/2015 

(cláusula geral de negociação processual). O foco do trabalho desloca-se, então, da 

consensualidade administrativa para a cláusula geral de negociação processual. Em um 

primeiro momento, são apresentadas as premissas históricas, ideológicas, lógico-conceituais e 

normativas destinadas à compreensão da cláusula, enfrentando-se, inclusive, a questão 

referente à sua constitucionalidade. À luz dessas premissas e tendo em vista o enquadramento 

do art. 190 do CPC/2015 no contexto de um microssistema de negociação processual 

estruturado no direito brasileiro, parte-se, então, para a construção dos sentido e alcance da 

cláusula geral de negociação processual. No desenvolvimento dessa atividade, são delineados 

os pressupostos de existência, os requisitos de validade e as condições de eficácia dos 

negócios jurídicos processuais atípicos e as convenções processuais são analisadas em 

variados aspectos, tais como sua revogabilidade, sua interpretação e o próprio âmbito de 

incidência da cláusula geral de negociação processual. Ultrapassadas as questões referentes à 

consensualidade administrativa, por um lado, e à construção de sentido da cláusula geral de 

negociação processual, por outro, enfrenta-se, então, a questão cerne do trabalho. Passa-se à 

demonstração da existência de um regime jurídico diferenciado a que se submete o Poder 

Público quando celebra convenções processuais. Os contornos desse regime jurídico híbrido 

(que pressupõe a necessidade de consideração simultânea a normas processuais e 

administrativas) são apresentados, com destaque às temáticas concernentes à competência 

para celebração de negócios processuais em nome do Poder Público, os limites subjetivos, 

objetivos, formais e finalísticos a que a Administração Pública está sujeita quando se vale do 

instituto, os métodos destinados a garantir o respeito ao princípio da igualdade nessa atuação 

pública consensual e a adequação do tema aos processos administrativos. 

  

 

Palavras-chave: Negócios jurídicos processuais – Consensualidade administrativa – Direito 

Administrativo – Direito Processual Civil – Cláusula geral de negociação processual. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

  The main objective of this thesis is to demonstrate the existence of a specific legal 

regime that subordinates public entities when they celebrate contracts of procedure, diverse of 

that one which individuals are submitted to when they exercise the same activity. In order to 

achieve this scope, the research begins with the analysis of the administrative consensuality's 

phenomenon in Brazilian law, framing the consensual administrative action as an alternative 

to (and not exclusive of) imperatival action. The administrative consensuality is 

conceptualized and its classification and some of its main demonstrations are examined, 

findable not only in Administrative Law, but also in Criminal Law, in Criminal Procedural 

Law and in Civil Procedure Law. This analysis enables the establishment of the premise on 

what this research is structured, namely, the recognition that the rule established by article 

190 of the CPC/2015 (general clause of procedural negotiation) is also intended to Public 

Administration. Then the focus of the work shifts from the administrative consensuality to the 

general clause of procedural negotiation. At a first moment, the historical, ideological, 

logical-conceptual and normative premises aimed at understanding the clause are introduced 

and the issue of its constitutionality is examined. In light of these assumptions and 

considering the framework of article 190 of the CPC/2015 in the context of a microsystem of 

procedural negociation structured in Brazilian law, the construction of the meaning and scope 

of the general clause of procedural negotiation is performed. In the development of this 

activity, this work delineates the planes of existence, validity and efficiency of atypical 

contracts of procedure and analyses these contracts under various aspects, such as their 

revocability, their interpretation and the incidence area of the general clause of procedural 

negotiation. After these considerations, the nuclear issue of the work is then examined, in 

order to demonstrate the existence of a specific legal regime that subordinates public entities 

when they celebrate contracts of procedure. The contours of this hybrid legal system (which 

implies the need for simultaneous consideration of procedural and administrative rules) are 

presented, with emphasis on issues concerning the competence to conclude contracts of 

procedure on behalf of the Public Administration, the subjectives, objectives, formals and 

finalistics limits that the Public Administration is subject to when using that institute, the 

methods to ensure respect for the principle of equality in the consensual public activity and 

the appropriateness of the theme to administrative proceedings. 

 

Keywords: Contracts of procedure – Administrative consensuality – Administrative Law – 

Civil Procedure Law – General clause of procedural negotiation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIASSUNTO 

 

L'obiettivo principale di questa tesi è quello di dimostrare l'esistenza di un regime giuridico 

specifico che subordina gli enti pubblici al momento di firmare accordi processuali, diverso 

daquello a che gli individui sono sottoposti quando esercitano la stessa attività. Per 

raggiungere questo scopo, la ricerca inizia con l'analisi del fenomeno della consensualità 

amministrativa in diritto brasiliano, presentando l'azione amministrativa consensuale come 

alternativa alla (e non esclusiva di) azione imperativa. La consensualità amministrativa è 

concettualizzata e la sua classificazione e alcune delle sue principali manifestazioni vengono 

esaminate, trovabile non solo in diritto amministrativo, ma anche nel diritto penale, nel diritto 

processuale penale e nel diritto processuale civile. Questa analisi permette l’identificazione 

della premessa su ciò che questa ricerca è strutturata, vale a dire, il riconoscimento che la 

regola stabilita dall'articolo 190 del CPC/2015 (clausola generale di negoziazione 

processuale) è destinato anche alla Pubblica Amministrazione. Poi, il focus della tesi si sposta 

dalla consensualità amministrativa alla clausola generale di negoziazione processuale. In un 

primo momento, le premesse storiche, ideologiche, logico-concettuali e normative volte a 

comprendere la clausola vengono introdotte e la questione della sua costituzionalità viene 

esaminata. Alla luce di questi presupposti e considerando il quadro dell'articolo 190 en dalle 

CPC/2015 nel contesto di un microsistema di negoziazione processuale strutturato nella legge 

brasiliana, viene eseguita la costruzione del significato e dell’ambito della clausola generale di 

negoziazione processuale. Nello sviluppo di questa attività, questo lavoro delinea i piani di 

esistenza, validità e efficacia degli accordi processuale atipici e analizza questi accordi sotto 

vari aspetti, come la loro revocabilità, la loro interpretazione e la zona dell’incidenza della 

clausola generale di negoziazione processuale. Dopo queste considerazioni, la questione 

nucleare della tesi è poi esaminata, al fine di dimostrare l'esistenza di un regime giuridico 

specifico che subordina gli enti pubblici quando celebrano accordi processuali. I contorni di 

questo sistema legale ibrido (il che implica la necessità di un esame simultaneo delle norme 

processuali e amministrative) sono presentati, con l'accento su questioni che riguardano la 

competenza a concludere l’accordo processuale per conto della Pubblica Amministrazione, i 

limiti subbietivi, obiettivi, formali e finalistici a che la Pubblica Amministrazione è soggetta a 

quando si utilizza di tale istituto, i metodi per garantire il rispetto del principio di uguaglianza 

nell’attività pubblica consensuale e l'adeguatezza del tema a procedimenti amministrativi. 

 

Parole chiave: Accordi processuali – Consensualità amministrativa – Diritto amministrativo 

– Diritto Processuale Civile – Clausola generale di negoziazione processuale 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

  

Após cinco anos de tramitação, foi sancionada, em 16 de março de 2015, a Lei nº 

13.105, atual Código de Processo Civil brasileiro. Com vacatio legis de um ano estabelecida 

por seu art. 1.045, o diploma normativo em questão entrou em vigor em 18 de março de 2016, 

(muito embora poucas não tenham sido as polêmicas havidas quanto à efetiva data inicial de 

vigência do referido Código). 

Dentre os pilares nos quais se sustenta o Código de Processo Civil de 2015, estão os de 

estímulo à utilização de métodos autocompositivos para solução de conflitos e de valorização 

da consensualidade. Não por outra razão, aliás, os §§ 2º e 3º do art. 3º do CPC/2015, ambos 

inseridos no Capítulo que trata das normas fundamentais do processo civil, consagram a 

necessidade de efetivo desenvolvimento de políticas públicas de promoção à solução 

consensual de conflitos e de estímulo à adoção de métodos que objetivem o alcance dessa 

solução negociada. 

A preocupação do novo diploma legal com a abertura do espaço de consensualidade no 

processo não se restringiu, porém, à composição do seu objeto litigioso. Reforçando o poder 

de autorregramento das partes e ampliando o espectro de abertura e de flexibilidade dos 

procedimentos jurisdicionais, o CPC/2015, por intermédio de seu art. 190, conferiu às partes o 

poder de, democraticamente e valendo-se, inclusive, de negócios atípicos, conformar o 

procedimento, ajustando-o às peculiaridades da causa, e de dispor sobre suas situações 

jurídicas processuais. 

O art. 190 do CPC/2015 consagra cláusula geral de negociação processual, pondo termo 

às divergências doutrinárias, existentes ao tempo do CPC/1973, quanto à possibilidade de 

celebração de negócios jurídicos processuais atípicos.  

Ao lado de negócios processuais típicos já existentes na legislação processual revogada 

e que foram reproduzidos no novo diploma processual (a exemplo das convenções de eleição 
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de foro, de suspensão do processo e de distribuição do ônus da prova) e de outros acrescidos 

ao sistema processual pátrio com o advento do CPC/2015 (a exemplo do calendário 

processual, da organização consensual do processo e da escolha consensual de perito), o art. 

190 do CPC/2015 é parte integrante de um verdadeiro microssistema de negociação 

processual, de cujo núcleo faz parte, ainda, o art. 200 do CPC/2015. 

A previsão de uma cláusula geral de negociação processual no CPC/2015 reavivou na 

doutrina processual, ainda durante a fase da tramitação do Projeto que deu origem ao Código, 

o interesse pelo estudo da teoria dos fatos jurídicos, com especial enfoque para a figura do 

negócio jurídico e sua adequação ao processo. O ponto primordial de debate e de perquirição 

centra-se na definição dos limites objetivos para o exercício desse poder de autorregramento 

pelas partes: trata-se, sem dúvida, de um dos maiores (se não o maior) desafio imposto pela 

temática examinada. 

A ideia de consensualidade, que permeia não apenas a cláusula geral de negociação 

processual do art. 190 do CPC/2015, mas todo o novo diploma processual, se bem 

contextualizada, insere-se em uma realidade que se espraia, também, por toda a atuação 

estatal. Consentânea com a valorização da participação popular no exercício de funções 

públicas e com a democracia, a consensualidade exsurge, nesse cenário, como forma de 

atuação administrativa, ao lado da tradicional atuação imperativa. 

Nas mais diversas áreas do Direito (Penal, Administrativo, Processual), institutos são 

normatizados ou aprimorados com vistas a ampliar o âmbito de atuação consensual do Poder 

Público. Sob o marco reformista que consagrou como diretriz da Administração Pública 

brasileira o princípio da eficiência, paradigmas tradicionais do Direito Administrativo são 

revisitados e reformulados e soluções concertadas passam a ser a cada dia mais valorizadas, 

sobretudo porque mais democráticas, eficientes e legitimadas por maior participação cidadã.  

Especificamente no âmbito processual, o Poder Público sofreu, em 2015, o influxo não 

apenas do advento do próprio Código de Processo Civil, como, ainda, de outros textos 

normativos sancionados no mesmo ano, conformando a atuação consensual do Estado.  

Merecem destaque a Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, que ampliou o âmbito de 

aplicação da arbitragem, consignando expresso dispositivo que autoriza a Administração 

Pública, em caráter genérico, a fazer uso desse meio de solução de conflitos, e a Lei nº 

13.140, de 26 de junho de 2015, que regrou a autocomposição de conflitos no âmbito da 

Administração Pública. De se recordar que, antes mesmo do advento dessas Leis, o próprio 
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Código de Processo Civil já previu a criação, pelos entes públicos, de câmaras de mediação e 

conciliação voltadas à resolução de conflitos no âmbito administrativo (art. 174 do 

CPC/2015). Nota-se, portanto, que a consensualidade envolvendo o Poder Público também é 

tema dotado de grande atualidade e que tem merecido muita atenção da doutrina pátria. 

Partindo-se da temática geral da consensualidade, o tema tratado nesta tese situa-se no 

ponto de interseção entre a atuação consensual do Poder Público e o instituto dos negócios 

processuais. A pesquisa desenvolvida pauta-se na busca de resposta a uma questão cerne: ao 

atuar consensualmente, celebrando convenções processuais, o Poder Público submete-se a 

regime jurídico diferenciado em relação àquele a que se sujeitam os particulares no exercício 

da mesma atividade?  

Há de se ressaltar que o foco do trabalho está direcionado a uma determinada espécie de 

negócio jurídico bilateral (ou plurilateral) celebrada pelo Poder Público (convenção 

processual), excluindo-se, portanto, os negócios jurídicos processuais unilaterais e os 

contratos processuais, que serão referidos apenas quando se fizer necessário à exposição ou 

para complementá-la. 

À pergunta formulada associam-se outras que igualmente hão de ser objeto de 

investigação: a celebração de convenções processuais pelo Poder Público pressupõe a 

existência de norma expressa conferindo ao agente essa competência negocial? A negociação 

processual é atribuição que compete, com exclusividade, ao órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica de direito público? O Poder Público pode ser considerado como parte 

vulnerável em uma convenção processual? Há limites objetivos específicos impostos à 

negociação processual com o Poder Público? A fundamentação prévia ou concomitante ao ato 

é requisito de validade das convenções processuais celebradas pelo Poder Público? Que 

mecanismos se revelam idôneos a garantir o respeito à isonomia na celebração de convenções 

processuais com o Poder Público? As convenções processuais celebradas pelo Poder Público 

submetem-se a alguma condição específica de eficácia? O art. 190 do CPC/2015 aplica-se aos 

processos administrativos? 

A importância da temática debatida também pode ser constatada. A flexibilização 

procedimental levada a efeito pela vontade das partes é ferramenta cujo adequado uso poderá 

potencializar o alcance da eficiência processual, com redução de custos e de tempo de 

tramitação do processo, em consonância com o escopo de concretização do princípio da 

razoável duração do processo. Quando envolva o Poder Público, a negociação processual 
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apresenta-se, ainda, como fator de legitimação do agir estatal e de democratização do 

exercício de  função pública, ambas resultado da abertura da atuação estatal ao consenso e à 

participação popular. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, fez-se uso de método exploratório de pesquisa, 

calcado na análise crítica dos pensamentos de autores nacionais e estrangeiros que guardem 

pertinência temática com o problema proposto e com os objetivos a serem alcançados. A 

investigação abrange, ainda, o exame de textos legislativos relacionados ao tema. A menção a 

decisões judiciais é feita esporadicamente, não tendo sido realizado exame minucioso da 

jurisprudência pátria, ante o reduzido lapso temporal de vigência do Código de Processo 

Civil/2015. Outras fontes de pesquisa utilizadas foram os Enunciados aprovados pelo Fórum 

Permanente de Processualistas Civis (FPPC) e pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM).  

Objetiva-se, em suma, examinar sob que perspectiva o influxo da consensualidade na 

atuação pública legitima a celebração de convenções processuais pelos entes públicos e quais 

os limites que lhe são impostos nessa seara. 

Para o atingimento do escopo propugnado e com vistas a tentar comprovar a hipótese 

que lastreia a tese (no sentido de que o Poder Público, ao celebrar convenções processuais, 

submete-se a regime jurídico diferenciado em relação àquele a que estão sujeitos os 

particulares no exercício da mesma atividade), o trabalho foi dividido em quatro Capítulos. 

No primeiro Capítulo, o enfoque volve-se ao exame do fenômeno da consensualidade 

administrativa no direito positivo brasileiro. Partindo-se da perspectiva da atuação 

administrativa fundada na prerrogativa imperativa, que constitui a visão tradicional haurida do 

Direito Administrativo pátrio, examina-se a mudança paradigmática impingida ao exercício 

da função administrativa com o advento da Constituição Federal de 1988 e com a reforma 

gerencial havida em 1995, inclusive com as repercussões que tais alterações ocasionaram na 

compreensão de algumas ideias estruturantes do Direito Administrativo. 

Em seguida, é analisada a atuação administrativa consensual, enquadrando-a como 

categoria jurídica genérica. Apresentados a sua conceituação e os critérios de classificação das 

espécies de atuação consensual e delineados os pressupostos imprescindíveis à sua 

configuração, o Capítulo I dedica-se, então, à identificação de algumas das principais 

manifestações da consensualidade administrativa no direito brasileiro, englobando exemplos 
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extraídos dos Direitos Penal e Processual Penal, de diversos âmbitos do Direito 

Administrativo e do Processo Civil. 

Ao cabo da exposição, as questões enfrentadas no Capítulo I servem de base ao 

estabelecimento da premissa que norteará todo o desenvolvimento do trabalho: o 

enquadramento da Administração Pública como destinatária da regra estabelecida pelo art. 

190 do CPC/2015. 

O segundo Capítulo é dedicado ao estabelecimento das premissas necessárias à 

compreensão da cláusula geral de negociação processual encartada no art. 190 do CPC/2015. 

Inicialmente, são apresentadas as premissas ideológicas e históricas que lastrearam a inserção 

dessa cláusula no ordenamento jurídico brasileiro, com destaque para o enfrentamento da 

temática concernente ao privatismo e ao publicismo processuais. O respectivo histórico 

legislativo também é abordado. Em seguida, examinam-se as premissas lógico-conceituais 

necessárias ao desenvolvimento do tema, analisando-se a teoria dos fatos jurídicos em seus 

três planos (existência, validade e eficácia), com seus devidos ajustes ao campo processual. 

Os conceitos de cláusula geral e de procedimento também são firmados. 

O Capítulo II encerra-se com o delineamento das premissas normativas que dão lastro 

ao art. 190 do CPC/2016, demonstrando-se a sua compatibilidade vertical com a Constituição 

Federal de 1988 e explicitando-se os fundamentos que lhe dão arrimo no ordenamento 

jurídico pátrio. 

A construção dos sentido e alcance da cláusula geral de negociação processual é tarefa 

empreendida no Capítulo III. Tomando-se por base a inserção do art. 190 do CPC/2015 no 

contexto de um microssistema de negociação processual estruturado no direito brasileiro, 

busca-se conferir-lhe maior grau de concretude, explicitando-se os pressupostos de existência, 

os requisitos de validade e as condições de eficácia dos negócios processais atípicos. Além 

disso, são tecidas considerações variadas sobre os negócios processuais bilaterais e 

plurilaterais, abordando-se temas referentes à sua revogabilidade, à sua interpretação e ao 

âmbito de incidência da cláusula geral de negociação processual. Examinam-se, ainda, nesse 

Capítulo, questões atinentes ao direito intertemporal, lançando-se ponderações, ao final, sobre 

as vantagens e desvantagens da adoção dessa cláusula no Direito Processual pátrio. 

Realizada a construção dogmática dos sentido e alcance da cláusula geral de negociação 

processual, os parâmetros lançados no Capítulo III servirão como base para o 

desenvolvimento do Capítulo IV, que se propõe a apresentar os contornos específicos do 



21 

 

 

regime jurídico de negociação processual envolvendo o Poder Público. Trata-se do núcleo da 

tese apresentada. 

Nele, a preocupação primordial residirá não mais no estabelecimento dos parâmetros 

gerais de aplicação do art. 190 do CPC/2015, tarefa já desenvolvida no Capítulo precedente (e 

cujas conclusões, como regra, são aplicáveis ao Poder Público, quando não conflitantes com 

as especificidades de seu regime jurídico de negociação processual). Cuidar-se-á de delimitar 

as peculiaridades da negociação processual envolvendo o Poder Público, tendo como foco as 

convenções processuais. O Capítulo IV buscará comprovar a hipótese lançada nesta 

introdução, ao mesmo tempo em que procurará apresentar respostas às perguntas a ela 

atreladas. Com esse intuito, serão desenvolvidos temas como a competência para celebração 

do negócio processual, os limites subjetivos, objetivos, formais e finalísticos a que se sujeita o 

Poder Público na negociação processual, a publicidade como condição de eficácia das 

convenções processuais celebradas pela Administração Pública, os métodos idôneos a garantir 

o respeito ao princípio da igualdade dentro dessa atuação consensual dos entes públicos e a 

conformação do tema aos processos administrativos. Ao final do Capítulo IV, serão feitas 

algumas considerações acerca da celebração de protocolos institucionais pelo Poder Público. 

Propõe-se o presente trabalho a buscar apresentar uma estruturação mínima do regime 

jurídico específico de negociação processual envolvendo o Poder Público. As considerações 

lançadas no Capítulo IV aproveitam, em grande medida, aos negócios jurídicos unilaterais 

praticados pelo Poder Público e aos contratos processuais por ele celebrados. Por essa razão, 

tratou-se, no Capítulo IV, do regime de negociação processual envolvendo o Poder Público, 

fazendo-se uso da expressão genérica “negócio jurídico processual” em muitas passagens 

daquele Capítulo.  

No entanto, deve-se advertir que, estando o foco da pesquisa direcionado às convenções 

processuais, o capítulo IV não contemplará, senão excepcionalmente, as especificidades que, 

dentro desse regime de negociação processual envolvendo o Poder Público, compitam aos 

negócios unilaterais ou aos contratos processuais.  

Logicamente, tratando-se a cláusula geral de negociação processual de um instituto 

recém-ingresso no ordenamento jurídico-processual pátrio (ao menos efetivamente, 

abstraindo-se, nesse momento, as discussões quanto à possibilidade de se atribuir, no plano 

teórico, esse papel ao art. 158 do CPC/1973), muitas questões decorrentes de sua aplicação 

prática poderão, futuramente, forjar novos contornos à matéria.  
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Pretende-se apresentar uma contribuição ao estudo do tema, que se constrói à luz de 

uma indissociável e íntima relação entre as áreas do Direito Administrativo e do Direito 

Processual Civil. O aprofundamento dessa abordagem relacional consiste, possivelmente, no 

enfoque inovador exigido para a elaboração da tese ora apresentada.  

Por fim, há de se deixar assente que o trabalho pauta-se em constante preocupação com 

sua utilidade prática. Busca-se, tanto quanto possível (inclusive com a apresentação de 

exemplos diversos), fornecer não apenas conclusões teórico-dogmáticas, mas, também, 

reflexões de caráter marcadamente prático, capazes de contribuir para a efetiva aplicação do 

instituto pelo Poder Público. Se, em alguma medida, esse desejo converter-se em realidade, 

todo o esforço terá valido a pena. 
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 1 A CONSENSUALIDADE ADMINISTRATIVA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O tema abordado no presente trabalho – a negociação processual envolvendo entes 

públicos – pressupõe, para uma melhor percepção, o seu enquadramento em uma esfera mais 

ampla, concernente à atuação consensual do Estado.  

A compreensão acerca dos contornos da consensualidade administrativa no Direito 

brasileiro impõe-se como raciocínio antecedente àquele que perquira acerca do 

reconhecimento dos entes públicos como destinatários do regramento geral estabelecido pelo 

art. 190 do CPC/2015. Esse reconhecimento, por sua vez, conduzirá à descoberta dos 

requisitos – subjetivos, objetivos formais e finalísticos – a que se submete essa negociação 

processual. 

Buscar-se-á demonstrar, neste capítulo, que, ao lado da atuação administrativa 

tradicional, de cunho imperativo, a Administração Pública
1
 também se utiliza do instrumental 

consensual em suas relações com outros entes públicos e com o particular. Destacar-se-á o 

crescimento do âmbito de atuação da consensualidade administrativa nas mais distintas 

                                                           
1
 A expressão “Administração Pública”, por sua equivocidade, demanda um esclarecimento quanto aos sentido e 

alcance em que empregada neste trabalho. Sob o aspecto objetivo, a expressão refere-se à função administrativa 

exercida por órgãos e agentes do Estado (em contraposição às funções legislativa e jurisdicional). Sob o aspecto 

subjetivo, compreende os sujeitos da função administrativa, ou seja, agentes, órgãos e entidades (entes 

federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, autarquias, sociedades de economia mista, 

fundações públicas e empresas públicas) a quem esteja incumbida a execução de atividades administrativas. Na 

primeira perspectiva (objetiva), a expressão “administração pública” é normalmente utilizada com iniciais 

grafadas em letras minúsculas. Ao se fazer alusão ao segundo sentido (subjetivo), grafa-se “Administração 

Pública” com uso de iniciais maiúsculas. Importante destacar, ainda, que o exercício de função administrativa 

não se limita ao Poder Executivo, também havendo atividade administrativa no âmbito dos Poderes Legislativo e 

Judiciário (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2004, p. 06-08).  A expressão “Administração Pública” (ou, simplesmente, o termo 

“Administração”), desse modo, será utilizada neste trabalho sob a perspectiva subjetiva. Tratando o objeto deste 

trabalho do regime jurídico a que se submete o Poder Público na celebração de negócios jurídicos processuais, as 

referências feitas à expressão “Administração Pública” constantes do texto estarão relacionadas às pessoas 

jurídicas de direito público. 
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esferas normativas (inclusive no processo penal), ao tempo em que será demonstrada a 

abertura do ordenamento jurídico brasileiro a essa tendência. 

A importância progressiva que se atribui à consensualidade administrativa no Direito 

brasileiro, ao lado da reformulação do sentido de alguns conceitos centrais no Direito 

Administrativo (como o da legalidade administrativa), confere legitimidade à conclusão no 

sentido de que o art. 190 do CPC/2015 também se destina a regular a negociação processual 

envolvendo o Poder Público
2
. Essa negociação pode ocorrer tanto no âmbito do processo 

judicial quanto no do processo administrativo; neste último caso, também (mas não 

exclusivamente) por força do regramento estabelecido pelo art. 15 do CPC/2015. 

Neste capítulo, o enfoque estará deliberadamente voltado, com primazia, ao exame da 

doutrina nacional, tendo em vista que o escopo primordial da análise a ser empreendida reside 

na identificação do espaço ocupado pela consensualidade administrativa na estrutura jurídico-

positiva brasileira.  

Sem desconhecer que a consensualização no Direito Administrativo reflete tendência 

verificada em outros países do mundo (algumas referências serão feitas a fenômenos 

estrangeiros que influenciaram o Direito pátrio, sem pretensão de aprofundamento ou de 

exaustividade), o corte realizado objetiva, em última análise, demonstrar que o contexto 

jurídico brasileiro atual se coaduna com a ideia de utilização de negócios jurídicos processuais 

atípicos pela Administração Pública. 

Além disso, os institutos que denotam a expansão da consensualidade no Direito pátrio 

serão apresentados panoramicamente, como fundamento para a demonstração desse 

movimento de ampliação do espectro de atuação estatal consensual. Não há pretensão de 

aprofundamento da análise dos mesmos, o que extrapolaria os limites objetivos deste trabalho. 

 

 

                                                           
2
 A expressão “Poder Público” é utilizada como significativa de órgão ou entidade administrativa regido(a), 

preponderantemente, por normas de Direito Público, em linha semelhante àquela traçada por BUENO, Cássio 

Scarpinella. O Poder Público em juízo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 01. O autor apenas não faz menção 

expressa aos órgãos administrativos em seu conceito (embora estejam eles, logicamente, enquadrados, como 

parte de um todo, na noção de pessoa administrativa, pelo autor referida). A opção metodológica por incluir os 

órgãos administrativos expressamente na conceituação de “Poder Público” decorre do fato de que, em 

determinadas circunstâncias, os órgãos públicos detêm capacidade de estar em juízo, sobretudo para defesa de 

suas prerrogativas institucionais. Tratando-se de trabalho que objetiva estudar instituto diretamente relacionado 

ao processo (negócios processuais), esse ajuste conceitual se faz necessário, sem desvirtuar a ideia subjacente à 

expressão utilizada. 
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1.2 DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPERATIVA À ATUAÇÃO 

CONSENSUAL: A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMO MARCO DE 

ABERTURA DO DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO À CONSENSUALIDADE 

 

1.2.1 A visão tradicional do Direito Administrativo brasileiro: a atuação 

administrativa pautada na prerrogativa imperativa 

 

O Direito Administrativo (visto sob a perspectiva de ramo autônomo do Direito 

Público) tem suas origens no direito francês pós-revolucionário, sendo apontada a Lei de 28 

de pluvioso do Ano VIII (1800) como o seu marco de nascimento. Sob a condução máxima 

do Conselho de Estado francês, os tribunais administrativos firmaram, jurisprudencialmente, 

as diretrizes basilares dessa disciplina
3
. 

Fruto dessa produção jurisprudencial e da dissociação feita entre a justiça comum e a 

justiça administrativa na França, as normas administrativas foram construídas sob a premissa 

de que se tratava de um direito exorbitante ao direito comum e com caráter derrogatório deste, 

calcado nos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e da 

indisponibilidade do interesse público
4
.  

No Brasil, essa influência se fez sentir já no período do Império, com a criação de um 

Conselho de Estado, dotado de atribuições consultivas
5
, e com a inclusão da disciplina de 

Direito Administrativo nos programas das faculdades
6
.  

Com o advento da República, o Direito Administrativo brasileiro sofre influência do 

Direito estadunidense, passando a adotar a unidade de jurisdição, com a extinção do Poder 

Moderador e do Conselho de Estado. Além disso, a jurisprudência ganha importante papel 

como fonte do Direito e se reconhece a submissão da Administração Pública ao controle 

                                                           
3
 ARAÚJO, Edmir Netto de. O direito administrativo e sua história. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, v. 95, 2000, p. 152. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67460>. Acesso em: 20/03/2016; DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 10. 
4
 ARAÚJO, Edmir Netto de. O direito administrativo e sua história. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, v. 95, 2000, p. 153. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67460>. Acesso em: 20/03/2016. 
5
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 29. 

6
 ARAÚJO, Edmir Netto de. O direito administrativo e sua história. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, v. 95, 2000, p. 164. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67460>. Acesso em: 20/03/2016. 
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jurisdicional
7
.  

Tais circunstâncias mitigaram, em parte, a influência do direito francês no ordenamento 

jurídico-administrativo pátrio, mas não a expurgaram por completo. Ao revés, a posição de 

verticalidade ocupada pela Administração no regime jurídico-administrativo manteve-se, 

estando presentes as ideias de autoexecutoriedade dos atos administrativos, de prerrogativas 

públicas, de contratos administrativos com características distintas dos contratos privados, 

dentre outras
8
. 

Seguindo essa tendência histórica, Celso Antonio Bandeira de Mello apresenta o regime 

jurídico-administrativo brasileiro lastreado em dois pilares: a supremacia do interesse público 

sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público pela Administração. Referidos 

pontos fundamentais, qualificados de princípios pelo autor, extrairiam sua importância do 

próprio ordenamento jurídico
9
.  

Esse modo de estruturar o Direito Administrativo põe em evidência o elemento 

                                                           
7
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 30. 

8
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 31. Em verdade, o 

Direito Administrativo brasileiro sofre, em seu desenvolvimento, uma plêiade de influências. A autora em 

referência, além dos direitos francês e norte-americano, cita a adoção, pelo Brasil, de contribuições extraídas do 

direito italiano (conceitos de mérito, de autarquia e de entidade paraestatal, noção de interesse público e método 

técnico-científico de elaboração e estudo do Direito Administrativo), dos direitos alemão, espanhol e português 

(princípio da razoabilidade, uso de conceitos jurídicos indeterminados. Do direito alemão, especificamente, 

ainda podem ser citadas a proteção à confiança como corolário do princípio da segurança jurídica, a 

constitucionalização dos princípios e a questão atinente à centralidade da pessoa humana), dos sistemas de 

common law (devido processo legal, mandados de segurança e de injunção, unidade da jurisdição, ideia de 

regulação e de criação de agências reguladoras, parcerias público-privadas), dentre outros sistemas (idem, p. 32-

34). 
9
 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

38-39. Da supremacia do interesse público sobre o privado, tida por Celso Antonio Bandeira de Mello como 

verdadeiro axioma do Direito Público moderno, decorrem as posições privilegiada e de supremacia do órgão 

responsável por zelar pelo interesse público, nas relações com os particulares. Em razão da primeira, o 

ordenamento jurídico prevê privilégios materiais e processuais a tais órgãos, a exemplo da presunção de 

veracidade dos atos administrativos e dos prazos processuais diferenciados. A posição de supremacia, por sua 

vez, representa a possibilidade de a Administração, em razão de sua posição de autoridade na relação com o 

particular, constituí-lo unilateralmente em obrigações ou alterar unilateralmente obrigações já estabelecidas. 

Essas duas posições conjugadas dão lastro à autotutela, à exigibilidade dos atos administrativos e à 

executoriedade destes, em determinadas situações, sendo contidas pela ideia de que a Administração exerce 

função (dever de alcance de finalidades tendentes à satisfação de interesse de outrem), estando investida, 

portanto, de poderes-deveres. Já o princípio da indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos 

impede a livre disposição dos interesses da coletividade pela Administração, estando a atividade administrativa 

regida por lei. Em razão dele, conclui-se que a Administração se subordina a diversos princípios, dentre os quais 

os da legalidade, continuidade do serviço público, tutela ou controle administrativo, isonomia, publicidade, 

inalienabilidade dos direitos concernentes a interesses públicos e do controle jurisdicional dos atos 

administrativos (idem, p. 41-47). Mais recentemente, o autor explicitou outra decorrência da supremacia do 

interesse público sobre o privado: as restrições ou sujeições especiais havidas no exercício da atividade pública. 

Ressaltou que essa característica exterioriza o aspecto mais relevante do Direito Administrativo e do princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado: sua vinculação aos interesses da sociedade. Dentre as sujeições 

impostas ao administrador estão a impossibilidade de livre escolha de seus contratantes e a necessidade de 

motivação e de publicidade dos atos administrativos (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito 

administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 70-75). 
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autoridade em detrimento de seu contraponto, a liberdade.  A atuação administrativa brasileira 

tradicional reveste-se de cunho marcadamente autoritário, sustentando-se sobre três bases: a 

imperatividade, a unilateralidade e o ato administrativo. A denominada prerrogativa 

imperativa consiste na possibilidade de a Administração impor ao administrado
10

 o conteúdo 

de decisão por ela definido. Dessa prerrogativa advém a unilateralidade dos provimentos 

administrativos, resultados que são do exercício do poder estatal, não derivando eles de 

acordo entre Administração e administrado, ainda que o ato praticado pela Administração se 

coadune com a vontade do administrado
11

. 

Ambas as características (imperatividade e unilateralidade) estão presentes como 

atributos do ato administrativo, afastáveis, apenas, excepcionalmente. A atenção dispensada 

ao ato administrativo em detrimento do processo administrativo privilegiou uma análise 

estática da relação havida entre Administração e administrado, desconsiderando o processo de 

formação da decisão administrativa. Por consequência, excluiu-se do âmbito de consideração 

do Direito Administrativo a participação do administrado na construção dessa decisão
12

.  

As premissas sobre as quais se embasa a atuação administrativa imperativa (posição 

verticalizada da Administração na relação com o particular; prerrogativas fixadas em prol da 

Administração nessa relação; imposição unilateral de suas decisões administrativas) parecem 

não se harmonizar, a priori, com a ideia de celebração de acordos pela Administração. À 

mesma conclusão se pode chegar em relação aos princípios sobre os quais se estrutura o 

                                                           
10

 Egon Bockman Moreira critica a utilização do termo “administrado”, tendo em vista que a sua origem atrela-

se a um período – o do surgimento do Direito Administrativo - em que o sujeito que se relacionava com a 

Administração não era visto como um titular de direitos subjetivos a serem exercidos em face do Poder Público, 

mas, apenas, como um mero interessado/colaborador da atividade administrativa ou, ainda, como objeto do 

Direito Administrativo (MOREIRA, Egon Bockman. As várias dimensões do processo administrativo brasileiro 

(um direito-garantia fundamental do cidadão). Revista de Processo, São Paulo, ano 39, n. 228, fev./2014, p. 41). 

No mesmo sentido, afirmando a mudança paradigmática da visão que o Direito Administrativo confere ao 

particular, não mais visto como objeto (administrado), mas, sim, como cidadão, titular de direitos exercitáveis 

inclusive em face da Administração: OMMATI, José Emílio Medauar. Do ato ao processo administrativo: a crise 

da ideia de discricionariedade no direito administrativo brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 102, v. 

930, abr./2013, p. 24. Tendo em vista tratar-se o termo “administrado” de vocábulo de uso consagrado no âmbito 

do Direito Administrativo, este trabalho dele se valerá. Deixa-se de logo assente, porém, que a referência ao 

termo em comento não se faz (salvo quando tomado em um contexto histórico) com a carga ideológica apontada 

pelos autores acima mencionados. Reconhece-se ao administrado/particular a condição de consumidor do serviço 

estatal, de participante ativo na construção da decisão administrativa e de titular de direitos exercitáveis em face 

da Administração, como poderá ser inferido da leitura deste trabalho.    
11

 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 

71-73. 
12

 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 84 

-86. Apontando o caráter processual de formação do ato administrativo, a perspectiva do processo administrativo 

como local de confronto e coexistência de uma multiplicidade de interesses e como instrumento de controle do 

particular sobre a atividade administrativa e a prevalência, no Direito Administrativo contemporâneo, da ideia de 

democracia procedimental: MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. São Paulo: RT, 1992, p. 

210-211. 
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Direito Administrativo brasileiro (supremacia do interesse público sobre o Direito Privado e 

indisponibilidade do interesse público pela Administração).  

 

1.2.2 A Constituição Federal de 1988, a reforma da gestão pública de 1995 e a 

reformulação de paradigmas do Direito Administrativo brasileiro 

 

A Constituição Federal de 1988 constitui-se em marco fundamental à compreensão da 

abertura do Direito Administrativo brasileiro à consensualidade. Se tal diploma normativo não 

inaugurou o caminho para a adoção de soluções consensuais no âmbito da Administração 

Pública pátria, conferiu-lhe inegável incremento, tendo em vista as transformações impingidas 

ao Direito Administrativo. 

O Estado Democrático de Direito, consagrado pela Constituição Federal de 1988, 

coloca em evidência a valorização da participação cidadã no exercício das funções públicas, 

como forma de legitimá-las
13

. Objetiva-se “democratizar a democracia através da 

participação”
14

. Além disso, a CF/1988 explicita o compromisso social de busca da solução 

pacífica de controvérsias, conclamando-o já no seu Preâmbulo
15

. 

                                                           
13

  Afasta-se da ideia de presunção de legitimidade, própria da democracia indireta, para assumir-se a concepção 

de participação cidadã legitimadora da atuação estatal, por meio do procedimento administrativo (MOREIRA 

NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação administrativa. Revista de direito 

administrativo, Rio de Janeiro, v. 231, jan.-mar./2003, p. 136). 
14

 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 301. A análise do texto 

constitucional brasileiro evidencia, em diversas passagens, o estímulo à participação popular no exercício de 

funções estatais: o art. 1º, II, da CF/1988 elenca a cidadania como fundamento do Estado Democrático de Direito 

e o mesmo artigo, em seu parágrafo único, explicita que o poder emana do povo e por ele será exercido, 

inclusive diretamente. No âmbito legislativo, há a previsão de institutos como plebiscito, referendo e iniciativa 

popular (art. 14 da CF/1988), formas de exercício direto da soberania popular. Na esfera jurisdicional, essa 

participação é concretizada, no processo criminal, pela instituição do júri (mencionada, embora não disciplinada, 

no art. 125, §4º, da CF/1988) e, em todos os processos jurisdicionais, pelo resguardo ao contraditório, cláusula 

geral estatuída no art. 5º, LV, da CF/1988 e à qual estão atreladas as ideias de participação e de poder de 

influência. Por fim, de relação ao exercício da função executiva, além do reconhecimento de aplicação dos 

princípios do contraditório aos processos administrativos, com toda a extensão que a cláusula geral alcança na 

seara jurisdicional, podem ser citados como hipóteses de participação popular na gestão pública os arts. 10, 29, 

XII, 37, §3º, 187, 194, parágrafo único, VII, 198, III, 204, II, 205, 206, VI, 216, §1º, 216-A, §1º, X, 225, 227, §1º 

e 231, §3º. Além disso, há a ação popular, instrumento jurisdicional de controle social da atividade executiva 

(art. 5º, LXXIII, da CF/1988). Apresentando diversos instrumentos de participação popular na Administração 

Pública, inclusive previstos na legislação infraconstitucional federal e em legislações estaduais, ver: GROTTI, 

Dinorá Adelaide Musetti. A participação popular e a consensualidade na administração pública. Revista de 

direito constitucional e internacional, São Paulo, RT, ano 10, v. 39, abr.-jun./2002, p.133-140. 
15

 O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2076-5/AC, sob a relatoria 

do Ministro Carlos Velloso, explicitou que o Preâmbulo da Constituição não é dotado de força normativa. No 

entanto, cabe-lhe, como regra e ainda segundo o entendimento adotado pelo STF, apresentar texto político 

exortador dos princípios e valores contidos na Constituição. 



29 
 

A Constituição Federal de 1988 surge, porém, ainda sob o influxo do chamado Estado 

Burocrático, iniciado sob a Era Vargas em 1937 e cujo enfoque era o de conferir efetividade 

ao aparelho estatal, a quem competiria assumir novas responsabilidades de ordens econômica 

e social. O descompasso entre essa forma administrativa de Estado e o modelo político de 

Estado adotado pelo Brasil a partir de 1984, com a transição democrática (Estado 

Democrático Social), não tardou a ser percebido e evidenciou-se com a promulgação da 

Constituição de 1988
16

. 

A ausência de sintonia entre os modelos político e administrativo do Estado 

impulsionou a realização, em 1995, de reforma administrativa (reforma gerencial ou de gestão 

pública)
17

. O acúmulo de responsabilidades prestacionais assumidas pelo Estado Social 

ensejou a ineficiência e a insuficiência dos serviços públicos prestados à população, ao 

mesmo tempo em que promoveu um aumento dos gastos públicos. A redução da máquina 

estatal tornou-se medida imperiosa para conter o crescente endividamento público; o 

redimensionamento da atuação estatal frente aos serviços públicos a serem prestados à 

população revelou-se como providência necessária à busca da eficiência administrativa e à 

continuidade do desenvolvimento estrutural do país
18

. 

Tal como explicitado no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (documento 

que apresentou as bases da reforma administrativa realizada no Brasil a partir de 1995), um 

dos objetivos da reforma operada consistiu na busca do aumento da governança estatal, ou 

seja, da capacidade de implantação eficiente de políticas públicas, tendo como foco o 

atendimento dos cidadãos
19

. 

O princípio da eficiência passou a exercer papel central no contexto da reforma 

administrativa de gestão do Estado, sobretudo após a promulgação da Emenda Constitucional 
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 PEREIRA, Luís Carlos Bresser. Os primeiros passos da reforma gerencial do estado de 1995. Revista 

eletrônica sobre a reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 16, 

dez./2008-fev./2009, p. 02-03. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-16-

DEZEMBRO-2008-LUIZ%20CARLOS%20BRESSER.pdf>. Acesso em 08/04/2016. 
17

 PEREIRA, Luís Carlos Bresser. Os primeiros passos da reforma gerencial do estado de 1995. Revista 

eletrônica sobre a reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 16, 

dez./2008-fev./2009, p. 02-03. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-16-

DEZEMBRO-2008-LUIZ%20CARLOS%20BRESSER.pdf>. Acesso em 08/04/2016. 
18

 DUARTE, Luciana Gaspar Melquíades; SILVA, Raquel Lemos Alves. As parcerias público-privadas na 

administração pública moderna. Revista de direito administrativo, v. 265, jan.-abr./2014, p. 71-73. 
19

 MARE (Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado). Plano diretor da reforma do aparelho do 

Estado. Brasília: Imprensa Oficial, set./1995. Disponível em: 

<http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf>. Acesso em: 08/04/2016. 
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nº 19/1998, cujo art. 3º alterou o caput do art. 37 da CF/1988, vinculando expressamente a 

Administração Pública àquele princípio
20

.   

Para a concretização do princípio da eficiência, tornava-se imperiosa a adoção, pela 

Administração Pública, de uma postura mais flexível e paritária no seu relacionamento com o 

administrado. Por um lado, necessário seria o redimensionamento das prerrogativas 

administrativas em busca de uma “horizontalização” (não absoluta, obviamente) das relações 

entre Administração e administrado; por outro, haver-se-ia de incrementar o uso de 

mecanismos de atuação consensual nessas relações, ampliando-se o espectro de negociações 

nelas envolvidas
21

.  

Tais medidas refletem o resultado da associação do modelo político de Estado 

Democrático Social ao modelo administrativo de um Estado de gestão pública. Em 

decorrência dela, uma nova ordem de ideias ganharia espaço no contexto do Direito 

Administrativo brasileiro, pari passu com a mudança paradigmática que se operava na relação 

entre Administração Pública e administrado. 

As categorias básicas do Direito Administrativo, forjadas no século XIX, revelaram um 

descompasso com a conformação social e seus anseios perante a Administração Pública, 

sobretudo a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Ao menos quatro 

paradigmas do Direito Administrativo brasileiro passaram a ser alvo de questionamentos: o 

princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, a legalidade administrativa vista 

como vinculação positiva à lei, a intangibilidade do mérito administrativo e a unitariedade do 

Poder Executivo (estrutura piramidal).  

À base das transformações pelas quais vem passando o Direito Administrativo está a 

sua constitucionalização, tomando-se a democracia e os direitos fundamentais como valores 

que estruturarão a atuação administrativa, a partir de princípios e regras que os veiculem
22

. 

Examinando a denominada supremacia do interesse público sobre o privado, Humberto 

Ávila esclarece que ela é tratada como norma-princípio voltada a regular as relações entre o 
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 Não se deve perder de vista que o princípio setorial da eficiência administrativa, dirigido à Administração 

Pública e encartado no art. 37 da CF/1988 pela EC 19/1998, insere-se em um contexto mais amplo de princípio 

da eficiência estatal, tido como vetor ético-jurídico do ordenamento constitucional brasileiro e princípio 

implícito, extraível do regime republicano e do Estado Social e Democrático de Direito (GABARDO, Emerson. 

Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 2002, p. 88-90). 
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 DUARTE, Luciana Gaspar Melquíades; SILVA, Raquel Lemos Alves. As parcerias público-privadas na 

administração pública moderna. Revista de direito administrativo, v. 265, jan.-abr./2014, p. 75-76. 
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 BINENBOJM, Gustavo. A constitucionalização do direito administrativo no Brasil: um inventário de avanços 

e retrocessos. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (coord.). A constitucionalização do 

direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 747-749. 
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particular e o Estado. Cuidando-se de princípio relacional, a supremacia do interesse público 

resulta de uma ponderação em abstrato de interesses supostamente conflitantes, que se define, 

também abstratamente, em prol do interesse público
23

. 

Humberto Ávila nega ao princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado a qualidade de norma-princípio, tanto conceitualmente (a norma-princípio deve 

permitir uma concretização gradual e sua ponderação com outras normas-princípio deve se 

dar no plano concreto e não no plano abstrato), quanto normativamente. Sob esse segundo 

viés, o autor esclarece que o denominado princípio da supremacia carece de fundamento 

jurídico-positivo de validade, padece de indeterminabilidade abstrata, dissocia interesses 

indissociáveis (públicos e privados) e se contrapõe a postulados normativos como os da 

proporcionalidade e da concordância prática
24

. 

Também nega Ávila ao princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado a natureza jurídica de postulado normativo, seja em razão da dificuldade de se 

delimitar o que se deva entender por interesse público, seja em razão da importância do 

interesse privado. Quanto ao primeiro ponto, pondera o autor que a impossibilidade de 

dissociação entre interesses públicos e privados, a pluralidade significativa e a indeterminação 
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 ÁVILA, Humberto. Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. In: 

SARMENTO, Daniel (org.). Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio da 

supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 173-174. O artigo em questão foi 

publicado pela primeira vez em 1998. 
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 ÁVILA, Humberto. Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. In: 

SARMENTO, Daniel (org.). Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio da 

supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 183-204. O autor embasa a ausência de 

fundamento jurídico-positivo de validade do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular a 

partir do exame da Constituição Federal de 1988. Do texto constitucional, extrai-se uma profunda preocupação 

de proteção aos direitos privados (liberdade, igualdade, cidadania, propriedade privada, dentre outros), alguns 

enquadrados como direitos fundamentais, bem assim à dignidade da pessoa humana, de modo que o afastamento 

de tais direitos pressupõe um ônus argumentativo à Administração. Com base em tal premissa, o autor conclui 

que, a ser possível extrair o princípio de supremacia do ordenamento por intermédio de técnica de dedução, seu 

conteúdo não seria o de supremacia do interesse público sobre o particular. Além disso, referido princípio revela-

se abstratamente indeterminável, a começar pela impossibilidade de se descrever objetivamente o que seria 

interesse público, uma vez que se trata de conceito jurídico indeterminado que se refere a variadas normas e 

conteúdos, concretiza-se por procedimentos tanto administrativos quanto judiciais e se preenche a partir da 

compreensão do que se entenda em cada lugar por Estado (ideia que também varia ao longo do tempo em uma 

mesma comunidade). Essa indeterminabilidade, segundo o autor, macula a segurança jurídica ao desconsiderar o 

postulado da explicitude das premissas. Outro fator que infirma a ideia de que o princípio da supremacia seria 

uma norma-princípio reside na indissociabilidade entre interesses públicos e privados, o que prejudica a ideia de 

prevalência de uns sobre os outros ou a de contradição entre eles. A atividade administrativa e os fins do Estado 

conjugam elementos privados e públicos. Por fim, o princípio da supremacia do interesse público sobre o 

privado contrapor-se-ia aos postulados da proporcionalidade e da concordância prática, os quais, à vista de um 

conflito entre normas-princípios, objetivam garantir, partindo da análise da situação concreta, a máxima 

realização dos interesses abarcados no conflito, ideia que se opõe ao estabelecimento de uma regra abstrata de 

prevalência, com a resolução do conflito feito a priori. Ávila esclarece, ainda, que a posição privilegiada 

ocupada pelos órgãos administrativos na relação administrativa não corrobora, por si só, a existência de um 

princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, tratando-se de norma procedimental e não 

finalística, voltada à atuação impessoal e desinteressada do órgão público. 
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objetiva da expressão “interesse público” conferem ao propalado princípio a qualidade de 

postulado ético-político (ideia representativa de uma “necessidade racional para a comunidade 

política”) e não normativo
25

. 

Sobre a importância do interesse privado, Ávila alude à complexidade das relações 

administrativas atuais, que deixam de ser vistas apenas como relações bipolares para 

assumirem contornos multipolares. Aponta, ainda, a existência de diversos interesses 

qualificáveis como públicos e que podem, inclusive, em determinadas situações, colidir entre 

si, a exigir ponderação, bem como a presença de elementos privados contidos na definição de 

interesse público. Mesmo os interesses privados não absorvidos pelo interesse público devem 

ser alvo de ponderação no caso concreto. Nesse contexto, ganham espaço as ideias de 

administração cooperativa, pautada em uma coordenação de interesses, cabendo a discussão 

sobre como se deve promover a proteção de interesses no seio de uma sociedade complexa e 

multicultural
26-27

. 

Ávila qualifica o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado como um 

axioma, um dogma sem esteio na Constituição Federal de 1988
28

. Sendo-lhe negadas as 

naturezas de norma-princípio e de postulado normativo, conclui o autor que o princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado não pode nortear a exigência, pela 
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  Luís Roberto Barroso explicita que, não raro, a concretização de um interesse público primário perpassa, 

necessariamente, pela satisfação de interesses privados. Cita como exemplos a garantia de preservação da 

integridade física de um detento e da liberdade de expressão de um jornalista ou, ainda, a concessão da educação 
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imediatos (BARROSO, Luís Roberto. Prefácio – O Estado contemporâneo, os direitos fundamentais e a 

redefinição da supremacia do interesse público. In: SARMENTO, Daniel (org.). Interesses públicos versus 

interesses privados: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2007, p. XIV).  
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 ÁVILA, Humberto. Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. In: 

SARMENTO, Daniel (org.). Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio da 

supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 202. No mesmo sentido, Wilson Vieira 

Loubet e Juliana Bonacorsi de Palma qualificam não apenas o princípio da supremacia do interesse público sobre 

o privado como, também, o princípio da indisponibilidade do interesse público como construções teóricas sem 

previsão normativa expressa (LOUBET, Wilson Vieira. O princípio da indisponibilidade do interesse público e 

a administração consensual, Brasília: Consulex, 2009, p. 64-66; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e 

acordo na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 176). Wilson Loubet conclui que o 

reconhecimento do caráter dogmático (e não normativo) da indisponibilidade do interesse público conduz, por 

consequência, à defesa da possibilidade de o Poder Público negociar e discutir o interesse público sob uma 

perspectiva crítica e aderente à realidade e aos anseios dos administrados. Juliana Palma parte da premissa, não 

adotada no presente trabalho, da inexistência de princípios implícitos no ordenamento jurídico brasileiro (idem, 

p. 167, nota de rodapé nº 147). No entanto, sua conclusão assemelha-se à de Humberto Ávila, quanto à ausência 

de caráter normativo dos dois princípios do Direito Administrativo antes referidos.  
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Administração ao particular, de adoção de determinada conduta. Também não pode o referido 

princípio ser utilizado para interpretar regras existentes. A análise de interesses abarcados em 

determinada relação jurídico-administrativa deve pautar-se, portanto, na ponderação, 

buscando-se a máxima proteção aos bens jurídicos nela envolvidos
29

. 

Marçal Justen Filho, examinando o posicionamento doutrinário que reconhece nos 

princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público (por ele tratados como 

um único princípio) o fundamento do regime de Direito Administrativo, a ele apresenta quatro 

objeções. Em primeiro lugar, afirma o autor que o Direito Administrativo não possui 

fundamento único, de modo que o princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse 

público, encontrando-se no mesmo nível hierárquico que os demais princípios (a exemplo 

daqueles que protegem valores como a propriedade e a liberdade privadas), não poderá 

excluí-los, aprioristicamente. A solução há de ser buscada à vista do caso concreto e pelo uso 

da ponderação
30

. 

Em segundo lugar, constata Marçal Justen Filho que, a rigor, não é possível falar-se em 

um único interesse público, havendo, ao revés, um plexo de interesses aptos a receber tal 

qualificação, inclusive com a possibilidade de concretamente colidirem entre si. Logo, 

qualquer utilização do princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse público 

pressuporia, necessariamente, uma prévia ponderação para definição de qual seria o interesse 

público a prevalecer no caso concreto, revelando-se a inutilidade da atuação a posteriori do 

princípio
31

. 

O terceiro óbice soerguido pelo autor reside na impropriedade da afirmação de 

existência de um verdadeiro conflito entre o interesse público e direitos subjetivos privados. O 

reconhecimento desses últimos pelo ordenamento jurídico confere-lhes proteção jurídica em 
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 ÁVILA, Humberto. Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. In: 

SARMENTO, Daniel (org.). Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio da 

supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 214-215. É importante esclarecer que 

Celso Antonio Bandeira de Mello, em rebate às críticas lançadas ao princípio da supremacia do interesse público 
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direito administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 54). A crítica lançada por Humberto Ávila ao 

pensamento tradicional sobre o princípio da supremacia (no qual se insere o posicionamento de Celso Antonio 

Bandeira de Mello) leva em consideração a multiplicidade de significados do termo princípio, refutando ao 

“princípio” examinado as naturezas de norma-princípio e de postulado normativo e negando, fora dessas duas 
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30

 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 11. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 131-133. 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 11. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 133-134. 
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face de interesses – inclusive públicos – contrapostos. Os limites nos quais o direito subjetivo 

deve ceder espaço ao interesse público deverão, assim, ser previstos e determinados pela 

ordem jurídica. Mesmo no conflito entre direitos (públicos e privados) ou entre interesses 

(públicos e privados) não é possível estabelecer uma solução de ponderação a priori sempre 

aplicável a tais casos
32

.  

Por fim, Marçal Justen Filho salienta a dificuldade existente em se definir o que se deva 

entender por “interesse público”. Não atende a tal objetivo a delimitação negativa do conceito 

(o que não se entende por interesse público
33

) e tampouco a solução de compreendê-lo como 

lugar-comum. Diante da impossibilidade de se conferir precisão ao conceito, torna-se inviável 

a estruturação do regime jurídico administrativo em princípio que o toma como alicerce. À 

vista de tais óbices, o autor propõe que o verdadeiro fundamento do Direito Administrativo 

estaria consignado na supremacia e indisponibilidade dos direitos fundamentais. A realização 

desses direitos comporia, assim, o núcleo daquele Direito
34

. 

Paulo Ricardo Schier, admitindo a existência do princípio da supremacia do interesse 

público sobre o privado, critica a sua aplicação no âmbito do Direito Administrativo, por 

considerar que aludido princípio tem sido autoritariamente vislumbrado, na prática, como 

verdadeira cláusula geral restritiva de direitos fundamentais
35

.  
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JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 11. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 134-136.  A 

distinção básica adotada pelo autor entre direito subjetivo e interesse, com lastro nas doutrinas privatísticas de 

Windscheid e Jhering, consiste na circunstância de que, no direito subjetivo, a posição jurídica conferida pelo 

ordenamento ao sujeito garante-lhe a possibilidade de exigir de outrem uma específica conduta, relativamente a 

um ou mais sujeitos. Esse dever jurídico atribuído a alguém e passível de exigibilidade pelo titular do direito não 

existe quando se trata de interesse jurídico (idem, p. 134-135). 
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 SCHIER, Paulo Ricardo. Ensaio sobre a supremacia do interesse público sobre o privado e o regime jurídico 

dos direitos fundamentais. In: SARMENTO, Daniel (org.). Interesses públicos versus interesses privados: 
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Diante da constatação de que o princípio da supremacia do interesse público sobre o 

privado não possui o valor metodológico propugnado pela doutrina tradicional
36

, 

doutrinadores têm tentado apresentar alternativa ao paradigma superado. À rejeição da 

ponderação de interesses feita aprioristicamente pelo princípio da supremacia sucede a 

necessidade de se buscar, concretamente, a “medida da cedência recíproca” entre esses 

interesses. E o instrumental posto para o atendimento a essa finalidade reside na técnica da 

ponderação, de que se deve valer a Administração, na busca da concretização máxima dos 

interesses envolvidos no conflito, pautando-se, para tanto, no postulado da 

proporcionalidade
37

.  

Também o princípio da legalidade administrativa passa, na atualidade, por um processo 

de releitura. Visto, sob a égide do Estado Liberal, como um princípio de vinculação negativa 

do Estado à lei (sendo lícito à Administração fazer tudo o que a lei não proibisse); concebido, 

à luz do Estado Social, como um princípio de vinculação positiva (à Administração somente 

                                                                                                                                                                                     
preferência ou de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Para ele, a supremacia do interesse 

público somente existiria em situações específicas e limitadas constitucionalmente. Tratar-se-ia, em verdade, não 

propriamente de um princípio de supremacia do interesse público, mas, sim, de um princípio de tutela do 

interesse público, de cunho relativo e sujeito à ponderação (idem, p. 235-242).  
36

 Daniel Sarmento, além de negar que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado encontre 

arrimo na Constituição Federal de 1988, acresce, ainda, que o referido princípio reveste-se de traços autoritários, 

sobretudo por desconsiderar a posição de centralidade que no ordenamento jurídico brasileiro assume o princípio 

da dignidade da pessoa humana (SARMENTO, Daniel. Interesses públicos vs interesses privados na perspectiva 
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examinar as transformações por que vem passando o Direito Administrativo brasileiro, defende que a tendência 

de negar valor metodológico ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado não se revela senão 
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vinculados ao Direito Público, por tal princípio (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28. 

ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 34-36).  
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 BINENBOJM, Gustavo. A constitucionalização do direito administrativo no Brasil: um inventário de avanços 

e retrocessos. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (coord.). A constitucionalização do 

direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 752-753. Luís 
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e ao bem-estar social) e interesses públicos secundários (interesses da pessoa jurídica de direito público quando 
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(BARROSO, Luís Roberto. Prefácio – O Estado contemporâneo, os direitos fundamentais e a redefinição da 

supremacia do interesse público. In: SARMENTO, Daniel (org.). Interesses públicos versus interesses privados: 

desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. XV-XVII). 
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seria lícito fazer o que a lei permitisse)
38

, sua concepção sofre profunda modificação com o 

advento do Estado Democrático de Direito
39

. 

A Constituição Federal de 1988 promove um fenômeno de constitucionalização dos 

ramos do direito, não sendo excluído desse movimento o Direito Administrativo. A crise da 

lei, levada a efeito na segunda metade do século XX por diversos fatores (desprestígio do 

instrumento legal, seu uso político, aumento do uso normativo pelo Poder Executivo, 

surgimento das agências reguladoras), conduz à assunção do vértice da juridicidade 

administrativa pela Constituição, afastando-se a ideia de que a intermediação, pela lei, do 

diálogo da Administração com a Constituição seria imprescindível
40

. 

A Administração Pública, dentro desse contexto, é instada a participar do processo de 

construção (densificação) da normatividade, ao invés de lhe ser apenas conferido o papel de 

aplicadora mecânica da lei, à luz de uma legalidade rígida e fechada. Este modelo tradicional 

de vinculação à lei é substituído por outro em que prepondera a normatividade aberta e 

parcialmente indeterminada, com o incremento do uso das denominadas “normas 

administrativas em branco”
41

. 

Naturalmente, a maior abertura à construção normativa pela Administração potencializa 

os riscos à segurança, à previsibilidade e à igualdade no agir administrativo, circunstância que 

há de ser contornada não pelo retorno – já tido por impossível – ao modelo fechado anterior, 

mas, sim, por uma maior abertura ao controle jurisdicional dessa atuação administrativa
42-43

. 
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O princípio da juridicidade impõe a submissão do agir ao Direito. No Direito Privado, 

essa submissão representa um limite à liberdade; no Direito Público, constitui o próprio 

fundamento do agir administrativo. Trata-se de uma ampliação do espectro tradicional do 

princípio da legalidade administrativa, reconhecendo-se que a atuação da Administração deve 

se dar em conformidade ao Direito – e não restritamente à lei
44

. 

A releitura do princípio da legalidade administrativa (transmudado em juridicidade 

administrativa) implica, dentre outros efeitos, o reconhecimento, ao Poder Público, de poderes 

implícitos ao dever de bem administrar
45

, sobretudo na busca de soluções mais eficientes ao 

atendimento do interesse público. 

Outro paradigma que vem sendo reformulado no âmbito do Direito Administrativo 

concerne à intangibilidade do mérito administrativo, fruto da ideia de discricionariedade como 

                                                                                                                                                                                     
Administração são essenciais à garantia de sua autonomia decisória no contexto de um modelo administrativo 

pluralista e descentralizado (idem,  p. 896-897). 
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38 
 

espaço de livre decisão administrativa. A substituição do paradigma da legalidade 

administrativa pela juridicidade administrativa reflete na amplitude do que se deva entender 

por discricionariedade administrativa.  

Em lugar da estática divisão entre atos vinculados e discricionários, ter-se-ão graus 

variados de vinculação de atos administrativos à juridicidade. Esses graus de vinculação e, 

pois, de controlabilidade do ato administrativo, serão estabelecidos a partir de um critério 

jurídico-funcional que associará à análise normativa aspectos outros, tais como os 

procedimentos de que se valeu a Administração na sua tomada de decisão e as competências e 

responsabilidades do órgão decisor
46

.  

Quanto maiores forem, por exemplo, a complexidade técnica da decisão e a amplitude 

da participação dos administrados na sua formação, menos denso deve ser o controle 

jurisdicional sobre ela realizado. De modo contrário, quanto maior for a restrição imposta a 

direitos fundamentais pela decisão administrativa, mais denso será esse controle
47-48

. 

Por fim, o quarto paradigma alvo de transformação na seara do Direito Administrativo é 

o que propugna pela unitariedade do poder executivo. A concepção de centralidade no 

exercício da função executiva cede espaço a um modelo decisório policêntrico com o 
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surgimento das agências reguladoras independentes, fruto da reforma do Estado e de sua 

adequação ao princípio da eficiência
49

. 

A mudança operada, por seu caráter não apenas jurídico, mas, sobretudo, cultural, 

reverberou reflexos, ainda que indiretos, em diversas esferas de atuação estatais. O dever de 

zelar pela eficiência fez-se sentir não apenas no âmbito da prestação de serviços públicos 

(criação de agências reguladoras, estabelecimento de novas modalidades de concessões 

administrativas, como as parcerias público-privadas), mas, também, em esferas como as do 

Direito Administrativo sancionador (acordos de leniência, revogação de norma impeditiva de 

celebração de acordo em ações de improbidade administrativa), dos Direitos Penal e 

Processual Penal (transação penal, suspensão condicional do processo, colaboração premiada) 

e do Direito Processual Civil (adoção de sistema multiportas de solução de controvérsias pela 

Administração, especialmente da arbitragem e da mediação, estabelecimento de juizados 

especiais da Fazenda Pública
50

). 

A abertura do Direito Administrativo à consensualidade é, portanto, produto de uma 

mudança ampla, ainda em curso, que reflete uma nova visão da Administração Pública e de 

sua relação com o administrado. No cerne dessa transformação, exercem papeis de destaque o 

princípio da eficiência, a participação democrática na formação e na execução da decisão 

administrativa e a construção de uma cultura de consensualidade administrativa. 

 

1.3 A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA CONSENSUAL  

 

Qualifica-se como atuação administrativa consensual, em sentido amplo, toda e 

qualquer forma de agir da Administração Pública pautada em acordo de vontades, na esfera 

administrativa ou na judicial, quer se trate de relacionamentos travados no âmbito da própria 
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Administração, quer se refira a relações havidas com o administrado
51

.  

Trata-se de modo de gestão da coisa pública, calcada na participação social 

institucionalizada e aplicável às funções estatais executiva, administrativa e jurisdicional. Por 

intermédio da administração consensual, o particular passa a participar do processo de 

construção do meio de implementação do interesse público em situações concretas, pautando-

se na premissa de inviabilidade de o Poder Público concentrar em si o exercício dos misteres 

públicos
52

. 

A noção de administração consensual não se restringe ao uso do contrato administrativo 

em sua acepção clássica. Em verdade, para a sua configuração, a própria concepção de 

Administração Pública é repensada: em lugar da Administração monológica, avessa à 

comunicação com a sociedade, erige-se uma Administração dialógica, paritária e consensual; 

em lugar do Estado impositor, apresenta-se o Estado mediador
53

.  

A amplitude do conceito de atuação administrativa consensual permite antever que se 

está diante de uma categoria jurídica genérica, da qual é possível extrair espécies. As 

modalidades de atuação consensual da Administração Pública podem ser classificadas 

segundo diversos critérios. Quanto à natureza da função objeto de negociação, fala-se em 

atuação concertada administrativa nos campos da decisão administrativa (função de promover 

o interesse público), da execução administrativa (função de satisfazer o interesse público) e da 

atividade judicativa administrativa (função de recuperar o interesse público)
54

. 

Quanto à intensidade da atuação consensual para a formação da decisão administrativa, 

a participação do administrado pode se dar de modo coadjuvante ou determinante. No 

primeiro caso, o particular é ouvido e auxilia na formação daquela decisão, mas sua 

                                                           
51

 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 

111. A autora refere, ainda, um sentido amplíssimo de consensualidade administrativa, abarcante das hipóteses 

em que a Administração possibilita a participação do administrado no procedimento administrativo, 

especialmente por meio de audiências e consultas públicas. Para os escopos de seu trabalho, Juliana Bonacorsi 

de Palma adota a expressão consensualidade no sentido restrito, designativa de uma técnica de gestão 

administrativa que se vale da utilização de acordos celebrados com o administrado para ultimação de processos 

administrativos, envolvendo a negociação de prerrogativas públicas (idem, p. 111-112). O presente capítulo 

possui objeto mais amplo, volvendo-se à demonstração da presença da consensualidade na atuação 

administrativa judicial e extrajudicial, de modo que o sentido de consensualidade que melhor se adequa a tal 

propósito é o indicado no texto (sentido amplo). 
52

 LOUBET, Wilson Vieira. O princípio da indisponibilidade do interesse público e a administração consensual, 

Brasília: Consulex, 2009, p. 82. 
53

 OLIVEIRA, Gustavo Justino de; SCHWANKA, Cristiane. A administração consensual como a nova face da 

Administração Pública no Séc. XXI: fundamentos dogmáticos, formas de expressão e instrumentos de ação. 

Revista de direito do estado, Rio de Janeiro, n. 10, abr.-jun./2008, p. 276-277. 
54

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação administrativa. Revista de 

direito administrativo, Rio de Janeiro, v. 231, jan.-mar./2003, p. 147. No artigo em referência, o autor apresenta 

um rol de exemplos de cada uma dessas espécies de atuação concertada às p. 147-155. 



41 
 

participação não vincula a Administração. No segundo caso, a participação do particular 

vincula a Administração
55

. 

Em relação à execução administrativa, as atuações associadas entre iniciativa privada e 

Poder Público podem pautar-se em contratos administrativos (a exemplo das concessões de 

serviços públicos), em atos unilaterais (tal como a permissão de uso de bem público) e em 

atos não contratuais (convênios, por exemplo). Já a atividade de prevenção e solução de 

conflitos administrativos pode fundar-se em acordos substitutivos, mediação, arbitragem, 

dentre outros
56

. 

Volvendo-se à função exercida pelo acordo produto da negociação, distinguem-se o 

acordo integrativo e o acordo substitutivo. O primeiro tem caráter instrumental, destinando-se 

a viabilizar a emissão do ato final unilateral pela Administração, de modo mais célere e mais 

consentâneo com as especificidades do caso concreto. Dele não decorre o encerramento do 

processo administrativo no qual é celebrado. De se notar que os acordos integrativos (ou 

endoprocedimentais
57

) corroboram a viabilidade de conjugação dos dois tipos de atuação 

administrativa (imperativa e consensual)
58

.  

Já o acordo substitutivo, como o próprio nome revela, substitui o processo 

administrativo ou o seu ato decisório final. Trata-se de alternativa à atuação administrativa 

imperativa e sua celebração conduz à extinção do processo administrativo a que se refere, 

uma vez cumpridas as obrigações pactuadas
59

. 

A ideia de uma Administração Pública consensual estrutura-se sobre dois pressupostos 
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imprescindíveis à sua configuração: busca da eficiência administrativa e valorização da 

parceria entre a iniciativa privada e a Administração. Referida atuação cooperativa centra-se 

na democracia participativa, essa que é, por sua vez, pautada, por um lado, na atuação ética da 

Administração e, por outro, no exercício de uma cidadania responsável pelo particular
60

. 

Advirta-se, porém, que dessa remodelagem decorrente da ideia de consensualidade na 

Administração Pública não é lícito inferir a atuação consensual como integrante de um 

modelo administrativo excludente da atuação administrativa clássica. Trata-se de via 

alternativa de conduta administrativa, que não aniquila a atuação imperativa
61

. 

Atentando-se à realidade brasileira, que é o cerne do exame empreendido neste capítulo, 

há de se destacar que o surgimento do Estado Democrático de Direito no Brasil trouxe 

consigo um princípio do consenso, ainda em construção. Dito princípio põe em relevo, nas 

relações de poder entre a sociedade (e, em especial, o cidadão) e o Estado, a concertação, em 

detrimento da imposição. Privilegiam-se, a cada dia com maior intensidade, as instituições de 

consenso em lugar das instituições de comando
62

. 

De se notar que a noção de interesse público, tal como dogmatizada pelo Direito 

Administrativo
63

, é incompatível com a ideia de negociação entre cidadão e Estado acerca do 

modo como deveria ele ser atendido. O movimento doutrinário em curso no século XXI busca 

o afastamento dessa barreira, tal como superada, no século XX, aquela que, pelo mesmo 

fundamento, impedia o exame do mérito administrativo. O reconhecimento de que há uma 

multiplicidade de interesses públicos na sociedade que se entrelaçam em relações complexas 

enseja o incremento da participação social (na identificação e satisfação desses interesses) e a 

                                                           
60

 BORGES, Alice González. Globalização e administração consensual. In: LEÃO, Adroaldo; PAMPLONA 

FILHO, Rodolfo (coord.). Globalização e direito. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 12-13. Em sentido 

semelhante, Juliana Bonacorsi de Palma registra que a consensualidade se compõe de um viés cidadão, 

porquanto estimula a participação popular, e de um viés pragmático, por concretizar o princípio da eficiência 

(PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 

112). Também ressaltando que a adoção de solução consensual privilegia a eficiência administrativa se 

comparada à solução impositiva da Administração, ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade no 

direito administrativo: acordos regulatórios e contratos administrativos. Revista de direito do estado, Rio de 

Janeiro, ano 01, n. 01, jan.-mar./2006, p. 157. 
61

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação administrativa. Revista de 

direito administrativo, Rio de Janeiro, v. 231, jan.-mar./2003, p. 145. 
62

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação administrativa. Revista de 

direito administrativo, Rio de Janeiro, v. 231, jan.-mar./2003, p. 132-133. 
63

 Tradicionalmente, o Direito Administrativo vislumbrava o interesse público como categoria una e universal, 

sendo identificado e tutelado pelo Poder Público. Essa visão foi sucedida por outra que reconhece a existência de 

uma pluralidade de interesses tutelados pelo sistema jurídico, inclusive conflitantes entre si, fragilizando, assim, 

a ideia de uma dicotomia entre interesse público e interesse privado, na qual se sustenta o axioma do princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado (MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo. Administração 

pública consensual e a arbitragem. Revista de arbitragem e mediação, São Paulo, ano 09, n. 35, out.-dez./2012, 

p. 132).  
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eclosão de figuras consensuais capazes de mais bem atender a essa finalidade
64

.  

A atuação administrativa consensual põe em xeque, ainda, outra premissa na qual se 

lastreia o pensamento administrativista tradicional: a de que, sendo o Direito Administrativo 

exorbitante do direito comum, a Administração Pública deveria agir fazendo uso de suas 

prerrogativas; assim sendo, como delas abdicar? 

Afastados os dogmas da supremacia do interesse público sobre o privado (que cede 

lugar à ponderação de valores e interesses no caso concreto) e da indisponibilidade do 

interesse público (com a conscientização de que não existe um único interesse público a ser 

resguardado, mas, sim, uma variedade de interesses a merecer tutela), reconhece-se a natureza 

instrumental das prerrogativas públicas e a possibilidade de seu afastamento pontual e 

motivado em uma dada situação concreta. Esse afastamento não implica renúncia peremptória 

ao uso dessa prerrogativa e não está vedado pelo ordenamento jurídico
65

. 

A atuação administrativa consensual é uma realidade inexorável e em expansão no 

ordenamento jurídico brasileiro. A promulgação da CF/1988 e a adoção do modelo 

administrativo gerencial foram fatores que, como explicitado, impulsionaram essa nova forma 

de pensar e agir da Administração, nos mais diversos setores do direito. 

 

1.4 MANIFESTAÇÕES DA CONSENSUALIDADE ADMINISTRATIVA NO 

DIREITO BRASILEIRO 

 

A afirmativa de que a atuação administrativa consensual tem ampliado seu espectro de 

incidência no Direito brasileiro pode ser constatada a partir do exame do ordenamento 

jurídico pátrio, sendo identificadas diversas exteriorizações desse fenômeno em distintas áreas 

do direito (e não apenas no Direito Administrativo). 
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 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação administrativa. Revista de 

direito administrativo, Rio de Janeiro, v. 231, jan.-mar./2003, p. 138-143. 
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 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 

180-181. Desse modo, o fato de a Administração deixar de se valer de uma prerrogativa sancionatória (ou de 

utilizá-la de modo mais moderado), por exemplo, em prol da obtenção de provas capazes de descortinar uma 

organização criminosa não significa renúncia à prerrogativa em si, mas, sim, seu afastamento pontual e 

motivado, imprescindível à sua atuação consensual e à busca de uma solução para o caso concreto que se revele 

mais eficiente (mais célere e efetiva e menos custosa). 
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Buscar-se-á, no presente tópico, apresentar as principais manifestações da 

consensualidade administrativa no direito brasileiro, sem pretensão de esgotar a menção e o 

exame de todas as hipóteses historicamente existentes no ordenamento nacional. 

Dentre os atos que inauguraram a abertura normativa brasileira ao uso de instrumentos 

consensuais pela Administração Pública, figura, além da desapropriação amigável (que será 

examinada em tópico específico), o Decreto nº 94.764/1987 (revogado pelo Decreto nº 

99.274/1990). Referido diploma normativo alterou a redação do art. 45 do Decreto nº 

88.351/1983, este que, por sua vez, regulamentou as Leis ambientais nº 6.902/1981 e 

6.938/1981.  

A mudança legislativa operada pelo Decreto nº 94.764/1987 contemplou a possibilidade 

de, por termo de compromisso aprovado pela autoridade ambiental que aplicou a penalidade, 

a multa ambiental imposta ter a sua exigibilidade suspensa. Para tanto, deveria o infrator se 

comprometer à adoção de medidas específicas destinadas à cessação e correção da degradação 

ambiental havida. Cumpridas as obrigações a que se comprometeu, o infrator teria sua multa 

reduzida em até 90% (noventa por cento)
66

. O Decreto nº 99.274/1990, que revogou o Decreto 

nº 94.764/1987, manteve a mesma previsão em seu art. 42. 

Destacam-se, ainda, como exemplos dessas manifestações de consensualidade 

administrativa, os acordos celebrados pelas agências reguladoras, para: a) substituir a sanção 

aplicável ao infrator por medidas de adequação de sua conduta aos ditames regulamentares 

e/ou contratuais; b) suspender o processo administrativo sancionador, com posterior extinção 

deste sem aplicação de sanção, desde que cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator no 

compromisso de ajuste de conduta; c) obstar a instauração do processo administrativo
67

. 

Este trabalho apresentará como exemplos institutos utilizados em distintas áreas do 

Direito, mas que reúnem a característica de serem exteriorizações da chamada atuação 

administrativa consensual. Neles, o Poder Público abdica de uma posição inteiramente 

verticalizada na relação com o particular, assumindo postura mais paritária, dialógica, voltada 

à obtenção de resultados específicos que se construam pelo consenso, obtido em maior ou 

menor medida em cada caso e com efeitos distintos. 
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 A citação deste exemplo como integrante do estágio inicial de abertura normativa do direito administrativo 

brasileiro à consensualidade é extraída de: PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na administração 

pública. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 190-191. 
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 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 

252-255. A autora analisa Resoluções de diversas agências reguladoras, destacando os dispositivos em que tais 

acordos se encontram disciplinados, conforme o caso. 
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No Direito Administrativo, foram extraídos exemplos nas temáticas relativas aos 

serviços públicos (parcerias público-privadas), à intervenção do Estado na propriedade 

privada (desapropriação amigável) e ao Direito Administrativo sancionador (improbidade 

administrativa e acordo de leniência). No Direito Penal e Processual Penal, foram examinadas 

a colaboração premiada, a transação penal e a suspensão condicional do processo.  Sob a ótica 

do Processo Civil, foram analisados os juizados federais e fazendários e o sistema multiportas 

de solução de controvérsias (em especial, os institutos da mediação e da arbitragem)
68

. 

Sendo dois os modelos de consensualidade passíveis de adoção em dado ordenamento 

jurídico
69

, verifica-se que o sistema jurídico brasileiro (especialmente o sistema federal), 

embora se tenha vinculado originariamente ao modelo de previsão normativa difusa, mais se 

assemelha, atualmente, ao modelo de previsão normativa estabelecida em permissivo 

genérico. Tal afirmação tem por lastro, sobretudo, o advento da Lei nº 13.140/2015, cujo art. 

32 contemplou dispositivo legal genérico autorizativo de atuação concertada dos entes 

públicos para, dentre outras atividades, avaliar a possibilidade de solução de conflitos por 

composição, no caso de controvérsia entre pessoa jurídica de direito público e particular. O 

dispositivo não se refere, especificamente, à temática a ser objeto de concertação.  

 

1.4.1 Desapropriação amigável 

 

A desapropriação é uma forma de aquisição da propriedade, por intermédio da qual o 

Poder Público retira um determinado bem da esfera jurídica de seu titular, mediante 

pagamento de indenização justa e, em regra, prévia. Trata-se de ato tradicionalmente 
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 O sistema multiportas de solução de controvérsias pressupõe que se busque resolver cada conflito pelo meio 

que se revele mais adequado a tal finalidade, Os meios consensuais de resolução de disputas adquirem 

preeminência em relação à solução adjudicada judicialmente, deixando, portanto, de ser considerados como  

simples “meios alternativos” à decisão judicial. Há um redimensionamento, ainda, da atividade afeta ao Poder 

Judiciário, a quem se atribui a função de promover o tratamento adequado de conflitos, que extrapola a simples 

função de julgar. Trata-se, em suma, de modelo de cunho democrático e participativo, calcado no 

empoderamento do indivíduo, que passa a ter papel mais ativo na solução da controvérsia. Seu adequado 

incremento pressupõe mudanças estruturais e culturais ainda em curso na sociedade brasileira (LESSA NETO, 

João Luiz. O novo CPC adotou o modelo multiportas!!! E agora? Revista de Processo, São Paulo, ano 40, n. 244, 

jun./2015, p. 428-431). 
69

 Há o modelo de previsão normativa difusa, em que as hipóteses de atuação consensual estão restritas àquelas 

estabelecidas em prescrições específicas. Há, por outro lado, o modelo de previsão normativa estabelecida em 

permissivo genérico, no qual se confere à Administração uma autorização geral à concertação, sem prejuízo da 

existência de normas especiais dispondo sobre hipóteses específicas e regulando-as (PALMA, Juliana Bonacorsi 

de. Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 235). A autora defende (em 

trabalho redigido anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.140/2015 – Lei de Mediação) que o sistema 

jurídico federal brasileiro estaria vinculado ao primeiro modelo, embora houvesse caso, no Brasil, de sistema 

jurídico atrelado ao modelo de previsão normativa genérica, como ocorre no Estado de São Paulo (idem, p. 236). 
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relacionado à prerrogativa imperativa do Estado, fulcrado no princípio da supremacia do 

interesse público sobre o particular.   

Costuma a desapropriação ser examinada à luz de duas distintas fases: a primeira, dita 

“declaratória”
70

, em que o Poder Público expropriante “declara” o bem a ser expropriado 

como de utilidade pública ou interesse social, e a segunda, intitulada de executória, que pode 

ser efetivada no âmbito administrativo (ou extrajudicial) ou em sede judicial
71

.  

A fase declaratória é comumente realizada pelo Poder Público sem a participação do 

proprietário do bem; define-se o bem a ser expropriado e indica-se a finalidade do ato 

expropriatório (atendimento a fim de interesse social, utilidade pública ou necessidade 

pública).  

Na fase seguinte, a executória, competirá, como regra, ao expropriado discutir, apenas, 

o valor da indenização (preço) e, além disso, na esfera judicial, eventuais defeitos do 

processo. A ação de desapropriação é reconhecida como processo de cognição limitada; 

eventuais outras questões passíveis de controvérsia deverão ser discutidas em outro processo, 

sujeito ao procedimento comum
72

. 

A releitura de paradigmas do Direito Administrativo brasileiro em decorrência do 

advento da Constituição Federal de 1988 pôs em xeque a abstrata regra de prevalência do 

interesse público sobre o particular. Ao mesmo tempo, o valor da participação foi erigido pela 

Constituição como pedra de toque do Estado Democrático de Direito, informativo da atuação 

administrativa em sua inteireza. Nenhum instituto deve estar a ela indiferente; todos hão de 

ser reformulados à vista dessa nova perspectiva. 

À luz dessa premissa, questiona-se, por exemplo, se o caráter unilateral e não 

contraditório da fase declaratória da desapropriação conformar-se-ia com o Estado 

Democrático de Direito. Em outras palavras, se seria lícito ao Poder Público expedir o decreto 
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 A despeito de intitulada como “declaratória” (e assim será tratada no texto, em respeito à nomenclatura 

usualmente utilizada no âmbito do Direito Administrativo), a primeira fase da desapropriação tem, em verdade, 

natureza constitutiva, uma vez que, por intermédio dela, o Poder Público expropriante altera a situação jurídica 

do bem objeto da medida expropriatória. Não por outra razão, apenas após a “declaração” de utilidade pública: a) 

as autoridades administrativas ficam autorizadas a penetrar nos prédios nela compreendidos, inclusive, se 

necessário, com o auxílio de força policial; b) pode ser efetivada a desapropriação amigável ou ajuizada a ação 

de desapropriação. Além disso, a caducidade do decreto expropriatório não se coadunaria com eventual natureza 

declaratória daquele. 
71

 CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de direito administrativo. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 427-431. 
72

 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 732-

734. 
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expropriatório sem que o particular tivesse participado do processo que o precede e sem que 

pudesse impugnar administrativamente o seu teor.  

Não há óbice no Decreto-Lei nº 3.365/1941 a essa participação do particular na 

formação da decisão administrativa, tampouco vedação à impugnação administrativa do 

decreto expropriatório. O texto normativo nada diz a respeito; a norma que dele se extraía é 

que foi nesse sentido construída, segundo a ideologia vigente ao tempo do surgimento do 

citado Decreto-Lei (era da ditadura Vargas). 

O Estado Democrático de Direito não se coaduna com essa conclusão e não confere 

sustentáculo a tal norma. Repugna-a, ao revés, porque contrária aos princípios constitucionais 

do devido processo legal e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, ambos aplicáveis 

ao processo administrativo) e ao modelo de democracia participativa que se extrai da 

Constituição Federal de 1988.  

A norma em debate deve ser, portanto, reconstruída, em atenção, inclusive, à Lei nº 

9.784/1999 (que regula o processo administrativo na Administração Pública Federal e que é 

subsidiariamente aplicável a outros processos administrativos). Referida Lei confere ao 

administrado, por exemplo, o direito de se pronunciar e de participar da instrução do processo 

administrativo antes da tomada da decisão administrativa, que deverá levar em consideração 

os elementos adunados ao processo pelo interessado (art. 3º, III, da Lei nº 9.784/1999)
73

. 

A participação do expropriado na fase declaratória da desapropriação pode conduzir, 

inclusive, a uma maior efetividade do regramento estabelecido pelo art. 10 do Decreto-Lei nº 

3.365/1941, que particularmente interessa ao presente capítulo. O texto normativo em 

evidência consagra (e o faz desde a década de 40 do século XX) espaço de consensualidade 

no qual expropriante e expropriado podem efetivar a desapropriação mediante acordo, sem 

acorrer ao Poder Judiciário. Trata-se do que se convencionou chamar de “desapropriação 

amigável”, ultimada na esfera administrativa. 

No particular, a releitura do texto normativo constante do art. 10 do Decreto-Lei nº 

3.365/1941 acarreta a discussão quanto aos limites objetivos da concertação a ser realizada 

entre expropriante e expropriado.  É comum afirmar-se que a esfera de discussão prévia à 

celebração de acordo de desapropriação cinge-se ao preço do bem. Tal conclusão é fruto da 
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 PORTELA, Felipe Mêmolo. Desapropriação amigável: revisitação do tema à luz do direito administrativo 

contemporâneo. Argumenta: Revista do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Universidade Estadual do 

Norte do Paraná – UENP, Jacarezinho, n. 21, jul.-dez./2014, p. 112-113. 



48 
 

interpretação tradicionalmente conferida a esse texto normativo, não constando do dispositivo 

expressamente tal limitação.  

Em verdade, porém, outros aspectos poderão ser objeto de negociação na 

desapropriação amigável, desde que não afetado o interesse público que determinou a 

expropriação do bem. Há a possibilidade de inserção, no acordo, de obrigação de fazer 

assumida pelo Poder Público, como, por exemplo, a construção de via de acesso para a parte 

do imóvel não desapropriado. Outras possibilidades seriam as de estabelecimento de prazo 

para a desocupação do imóvel ou de restrição da área a ser desapropriada (uma espécie de 

renúncia parcial à desapropriação pelo ente público)
74

. 

Há quem afirme, inclusive, que a fase executória administrativa seria obrigatória, 

devendo o Poder Público promover a tentativa de celebração da desapropriação amigável 

antes da judicialização da pretensão expropriatória
75

. O pensamento harmoniza-se com o 

princípio da eficiência (art. 37 da CF/1988) e contribui para a redução da litigiosidade no 

âmbito da Administração Pública.  

De todo modo, celebrado o acordo, não poderá o Poder Público valer-se de atuação 

verticalizada para alterá-lo unilateralmente, estando a ele vinculado, conclusão que se 

coaduna com a aplicação do princípio da boa-fé às condutas administrativas. Além disso, em 

respeito ao princípio da isonomia, as condições encartadas no acordo expropriatório poderão 

ser invocadas por outros administrados como precedentes em futuras contratações, desde que 

haja similitude fática entre ambas
76

. 

A desapropriação amigável, como exemplo de acordo administrativo, demonstra que a 

consensualidade no Direito Público, embora tenha sido incrementada especialmente a partir 

da década de 90 do século XX, como adiante se demonstrará, já se encontrava em certa 
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 PORTELA, Felipe Mêmolo. Desapropriação amigável: revisitação do tema à luz do direito administrativo 

contemporâneo. Argumenta: Revista do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Universidade Estadual do 

Norte do Paraná – UENP, Jacarezinho, n. 21, jul.-dez./2014, p. 116-119. 
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 Nesse sentido, entendendo que a via judicial somente deve ser utilizada após esgotamento das tentativas de 

celebração de acordo administrativo com o particular para ultimação da desapropriação: SALLES, José Carlos 

de Moraes. A desapropriação à luz da doutrina e da jurisprudência. 3. ed. São Paulo: RT, 1995, p. 222-223. O 
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tal fase de tentativa de celebração de acordo administrativo deveria ser reputada obrigatória em solução a ser 

adotada de lege ferenda: MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 7. ed. São Paulo: RT, 2003, p. 

383. 
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 PORTELA, Felipe Mêmolo. Desapropriação amigável: revisitação do tema à luz do direito administrativo 
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medida introduzida no cenário jurídico-positivo brasileiro quando menos há cerca de 70 

(setenta) anos
77

. 

 

1.4.2 Colaboração premiada 

 

A colaboração (ou delação) premiada consiste em negócio celebrado entre a autoridade 

policial ou o Ministério Público, de um lado, e o investigado/acusado, de outro, por 

intermédio do qual o Poder Público consente em conceder ao investigado/acusado benefícios 

penais ou processuais penais (perdão judicial, redução de pena privativa de liberdade, 

substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, progressão de regime 

sem observância a requisitos objetivos) em troca de informações capazes de viabilizar a 

identificação de coautores e partícipes do delito, a prevenção de infrações penais, a 

localização de vítima com sua integridade física preservada, dentre outras hipóteses. A 

colaboração premiada objetiva, além de outras finalidades, a obtenção de provas capazes de 

dar lastro à condenação criminal dos envolvidos na prática do delito. 

Abstraindo-se discussões quanto a eventuais questões éticas e morais relacionadas ao 

instituto
78

, interessa ao presente trabalho verificar o surgimento e expansão desse campo de 

consensualidade no âmbito criminal. Consagra-se, com ele, autorização legal no ordenamento 

jurídico brasileiro para que o Estado negocie o exercício, in concreto, de situações jurídicas 

criminais punitivas (com a não aplicação de sanção penal ou a sua redução), em troca de 

informações e provas que permitam a investigação e punição de outros praticantes de 

condutas delituosas. 
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 Apontando a desapropriação amigável (e a possibilidade de celebração de transação judicial em ação de 

desapropriação, conforme art. 22 do Decreto-Lei nº 3.365/1941) como o estágio inicial da abertura normativa do 

Direito Administrativo brasileiro à utilização de instrumentos consensuais: PALMA, Juliana Bonacorsi de. 

Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 190-191. A autora destaca, porém, 

que o Decreto-Lei nº 3.365/1941 limitou-se a conferir à Administração Pública legitimidade para a celebração do 

acordo, sem, contudo, discipliná-lo de forma detalhada (idem, p. 191). 
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 A doutrina penal e processual penal controverte quanto ao caráter ético do instituto, havendo quem defenda 

que a colaboração premiada incitaria atos de traição, com transgressão indevida de preceitos morais, conduta 

que, por essa razão, não deveria ser incentivada pelo Estado. Nesse sentido, por exemplo: MOREIRA, Rômulo 

de Andrade. A delação no direito brasileiro. Revista Jurídica Consulex, ano XIX, n. 433, fev./2015, p. 44; 

SARCEDO, Leandro. A delação premiada e a necessária mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação 

penal. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, ano 14, n. 27, jan.-jun./2011, p. 195-196. Em sentido 

contrário, há posicionamento que entende não deva o delator ser tratado como traidor, devendo as preocupações 

relacionadas ao instituto ser referidas à valoração da prova obtida e à preservação das esferas de privacidade dos 

delatados, ao menos até que corroborada a prova obtida por intermédio da delação com outras dela diversas, de 

modo a resguardar minimamente o princípio da presunção de inocência. É o pensamento externado, por 

exemplo, em COSTA, Fernando José da. Delação premiada: uma prova a ser usada com ressalvas. Revista 

Jurídica Consulex, ano. XVIII, n. 426, out./2014, p. 19.  
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Na doutrina brasileira, o instituto ganhou notoriedade sob a rubrica de delação 

premiada, nomenclatura que não foi adotada pelas legislações que o previram e que carrega, 

no mais das vezes, um caráter nitidamente pejorativo.  

Apesar de a primeira disciplina do instituto no Brasil ter sido veiculada pela Lei de 

Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990)
79

, quando fora a “delação premiada” estabelecida 

como causa objetiva de diminuição de pena, apenas em 2013, com o advento da Lei que 

define organização criminosa e disciplina o seu combate (Lei nº 12.850/2013), foi prevista 

expressamente em sede legislativa a expressão “colaboração premiada”. À vista de seu novo 

regramento, o instituto assume, então, feição nitidamente negocial. 

A Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990) preconiza, em seu art. 8º, parágrafo 

único, que o participante ou o associado que denunciar o bando ou quadrilha à autoridade, de 

modo a viabilizar seu desmantelamento, gozará de uma redução de pena de um a dois terços. 

Trata-se do embrião do instituto da colaboração premiada, tantas vezes prevista no 

ordenamento brasileiro. 

O art. 7º do mesmo diploma legal acresceu ao art. 159 do Código Penal um parágrafo 

quarto, disciplinando a colaboração premiada nos delitos de extorsão mediante sequestro 

praticados por quadrilha ou bando. Em havendo denúncia do crime e facilitação da libertação 

do sequestrado, o colaborador seria beneficiado por uma redução de um a dois terços da 

pena
80

.  

Cinco anos mais tarde, soma-se à previsão de delação premiada da Lei de Crimes 

Hediondos aquela prevista na Lei do Crime Organizado (Lei nº 9.034/1995), hoje revogada 

pela Lei nº 12.850/2013. No aludido texto normativo de 1995, mais especificamente em seu 

art. 6º, há uma evolução redacional, mencionando-se a “colaboração espontânea” (em 

verdade, voluntária) do agente. Existindo ela e sendo possível, por seu intermédio, o 

esclarecimento de infrações penais e de sua autoria, poderia haver redução de pena de um a 

dois terços, com lastro naquele dispositivo. 

                                                           
79

 Parte da doutrina formula um retrospecto ainda mais amplo, remontando à época do Brasil-Colônia, em que as 

Ordenações Filipinas previram Capítulo que conferiu tratamento a hipótese similar à colaboração premiada 

(perdão ao malfeitor em troca da indicação dos outros praticantes do ato ilícito), normativo que foi utilizado para 

a condenação de Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes), após delação apresentada por Joaquim Silvério dos 

Reis, durante a Inconfidência Mineira (COSTA, Fernando José da. Delação premiada: uma prova a ser usada 

com ressalvas. Revista Jurídica Consulex, ano. XVIII, n. 426, out./2014, p. 19). 
80

 O art. 159, §4º, do Código Penal foi alterado pela Lei nº 9.269/1996, aperfeiçoando-se a sua redação para 

esclarecer que a colaboração premiada seria viável sempre que o delito fosse praticado em concurso de pessoas, 

ainda que não se tratasse de quadrilha ou bando. Além disso, substituiu-se o termo “coautor” por “concorrente”, 

tornando claro que a regra também se destina ao partícipe. 



51 
 

Na mesma época, exsurge a Lei nº 9.080/1995, que acrescentou o §2º ao art. 25 da Lei 

nº 7.492/1986 (Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional), regrando o que 

denominou de “confissão espontânea”. Por meio dela, garantiu-se ao colaborador, em troca de 

sua “delação” (desde que capaz de revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama 

delituosa), a redução de pena de um a dois terços. Do mesmo modo, a Lei nº 9.080/1995 

inseriu um parágrafo único ao art. 16 da Lei nº 8.137/1990 (Lei de Crimes contra a Ordem 

Tributária), de mesmo teor. 

  A Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/1998), além de estabelecer 

regramento próprio para a colaboração premiada em seu art. 1º, §5º, avança ao ampliar o 

âmbito dos benefícios a serem concedidos em troca das informações e provas a serem 

apresentadas pelo colaborador. Além da costumeira previsão de redução da pena de um a dois 

terços, o dispositivo conferiu ao colaborador o benefício de cumprimento inicial da pena em 

regime aberto, sendo possível que o juiz deixe até mesmo de aplicá-la ou a substitua por pena 

restritiva de direito. Para tanto, a colaboração deve contribuir para a apuração das infrações 

penais e de sua autoria ou à localização de bens, direitos ou valores objeto do crime
81

. 

A Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas (Lei nº 9.807/1999) regrou a proteção 

estatal a ser concedida a réus colaboradores, ampliando, ainda mais, o plexo de benefícios 

decorrentes da colaboração premiada. Desde que se trate de réu primário e que sua 

colaboração haja sido eficaz (ou seja, que dela tenha resultado identificação de outros 

coautores ou partícipes da ação criminosa, a localização da vítima com sua integridade física 

preservada ou a recuperação total ou parcial do produto do crime), torna-se possível a 

concessão de perdão judicial, com extinção da punibilidade imposta, observados os requisitos 

legais (art. 13). 

Além disso, o art. 14 da referida Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas estabelece 

regramento geral de colaboração premiada. Em caso de condenação, haverá redução da pena 

de um a dois terços ao indiciado ou acusado que colabore com a investigação processual ou 

com o processo criminal, com vistas à identificação de outros coautores ou partícipes do 

crime, à localização da vítima com vida e à recuperação total ou parcial do produto do crime. 
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 O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei nº 12.683/2012, estabelecendo-se a possibilidade de a pena ser 

cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz substituir a pena privativa de liberdade pela 

restritiva de direitos, a qualquer tempo e esclarecendo-se que a colaboração será eficaz mesmo que conduza 

apenas à apuração de infrações penais ou à identificação de autores, coautores e partícipes (na redação anterior, 

havia a necessidade de cumulação desses dois resultados). 
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O instituto, outrora previsto em regramentos esparsos e destinado a crimes específicos, ganha 

preceito normativo genérico, com expressiva ampliação de seu âmbito de aplicabilidade
82

. 

Previsão de colaboração premiada é encontrada, ainda, no art. 41 da Lei nº 11.343/2006 

(Lei Antidrogas), também com redução de um a dois terços da pena como benefício a ser 

ofertado ao colaborador. 

Por fim, a Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas) prevê a colaboração 

premiada (valendo-se dessa específica nomenclatura) como meio de obtenção de prova (art. 

3º, I), regrando-a nos seus arts. 4º a 7º. A normatização apresentada pelo referido diploma 

legal reflete um amadurecimento no trato com o instituto, desde a definição de sua 

denominação, passando pelos benefícios conferidos ao colaborador (perdão judicial e 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, além da redução de pena) 

e pelos resultados pretendidos com a colaboração (abrangendo resultados preventivos da 

prática de infrações penais). Estabelece, ainda, aspectos procedimentais antes inexistentes na 

legislação brasileira, dando lastro a um verdadeiro microssistema de tratamento do instituto da 

colaboração premiada no Brasil
83

. 

A Lei de Organizações Criminosas confere natureza negocial, antes inexistente, à 

colaboração premiada, reconhecendo-a, inclusive, no seu art. 4º, §6º
84

. Outros dispositivos 

legais corroboram essa conclusão, a exemplo do §10 do mesmo artigo, que permite a 

retratação da proposta de colaboração premiada, e, especialmente, do art. 6º, que regula o 

termo de acordo da colaboração premiada. 

                                                           
82

 Nesse sentido: SARCEDO, Leandro. A delação premiada e a necessária mitigação do princípio da 

obrigatoriedade da ação penal. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, ano 14, n. 27, jan.-jun./2011, p. 

195. O autor critica  a generalização do uso da colaboração premiada, que, em seu entender, deveria ter caráter 

excepcional. Também reconhecendo que a Lei nº 9.807/99 generalizou o cabimento da colaboração premiada a 

toda e qualquer infração praticada em concurso de agentes: TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. 

Curso de direito processual penal. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 363. 
83

 Defendendo a aplicabilidade do regramento previsto na Lei nº 12.850/2013 a todas as colaborações premiadas 

previstas no ordenamento jurídico brasileiro, por sua generalidade: BADARÓ, Gustavo. O valor probatório da 

delação premiada: sobre o §16 do art. 4º da Lei nº 12.850/13. Revista Jurídica Consulex, ano XIX, n. 433, 

fev./2015, p. 26-27. 
84

 Por essa razão, discorda-se, por exemplo, do posicionamento sufragado por Tiago Cintra Essado, que atribui à 

colaboração premiada a natureza jurídica de meio de obtenção de prova, qualificando o instituto com base em 

apenas uma de suas consequências jurídicas (efeitos) e desprezando outras (redução da pena, por exemplo). O 

entendimento sufragado pelo autor, com remissão ao então Projeto de Lei nº 6.578/2009 (convertido, 

posteriormente, na Lei nº 12.850/2013), acha-se externado em: ESSADO, Tiago Cintra. Delação premiada e 

idoneidade probatória. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 21, n. 101, mar.-abr./2013, p. 

224-225.  
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Cuida-se de negócio jurídico que reverbera nos planos material e processual
85

, podendo 

celebrá-lo o delegado de polícia (ouvindo-se o Ministério Público) e o investigado (na fase 

investigativa) ou o Ministério Público e o investigado ou acusado (nas fases investigativa e 

judicial). O órgão judicial não é parte no acordo celebrado; sua eficácia, porém, sujeita-se à 

homologação judicial. Compete ao magistrado realizar o controle de validade do acordo de 

colaboração
86

.  

O aspecto processual do negócio jurídico de colaboração premiada (negociação de 

caráter probatório, destinada à instrução de processo criminal, judicial ou administrativo – 

investigação, nesse segundo caso
87

) foi disciplinado pela Lei nº 12.850/2013, permitindo-se, 

por exemplo, a suspensão negociada do prazo para oferecimento de denúncia ou processo, 

relativamente ao colaborador (art. 4º, §3º), ou, até mesmo, o não oferecimento de denúncia, 

nos termos do §5º do art. 4º. 

A inserção de regramento legal acerca da colaboração premiada no ordenamento 

jurídico-penal brasileiro em 1990; o advento de leis que ampliaram as hipóteses de sua 

utilização, os benefícios dela advindos e as finalidades a que se destina; o refinamento de seu 

regramento processual e a atribuição, finalmente, ao instituto, de caráter negocial, todos esses 

elementos revelam uma paulatina abertura do ordenamento jurídico-penal à consensualidade. 
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 Nesse sentido: DIDIER JUNIOR, Fredie; BOMFIM, Daniela. Colaboração premiada (Lei n. 12.850/2013): 

natureza jurídica e controle da validade por demanda autônoma – um diálogo com o direito processual civil. 

Civil Procedure Review, v. 07, n. 02, maio.-ago./2016, p. 144. Disponível em 

<www.civilprocedurereview.com>. Acesso em 30/05/2016. Afirmam os autores que estão contemplados no 

âmbito da esfera de autorregramento inerente à colaboração premiada: a) a obrigação assumida pelo 

acusado/colaborador de renunciar ao seu direito ao silêncio; b) a possibilidade de suspensão do processo 

investigativo ou do processo penal; c) o benefício a ser definido em favor do colaborador, dentre as hipóteses 

previstas em lei (idem, p. 148-149). Sustentam que a colaboração premiada possui a natureza específica de 

contrato (de caráter oneroso e sinalagmático), tendo em vista a contraposição dos interesses nele consignados: 

para o delegado de polícia ou o membro do Ministério Público interessam as provas colhidas em decorrência da 

colaboração do acusado; para este, por sua vez, a vantagem esperada consiste na obtenção de decisão judicial 

que contemple, para si, o perdão judicial, a redução da pena privativa de liberdade ou sua substituição por pena 

restritiva de direitos (idem, p. 151-153). 
86

 Questão cerne atinente à validade do acordo de colaboração premiada diz respeito à vontade manifestada pelo 

colaborador. A colaboração deve ser voluntária; no entanto, parte da doutrina questiona se há verdadeiramente 

manifestação de vontade despida de vícios à vista da circunstância de que grande parte das colaborações 

realizadas é celebrada por pessoas presas cautelarmente. Critica-se eventual uso da liberdade de locomoção 

como “moeda de troca” para a obtenção do efeito probatório da colaboração, viciando a manifestação de vontade 

emitida pelo colaborador. Nesse sentido, pondo em debate, inclusive, a constitucionalidade do instituto, 

GARCIA FILHO, José Carlos Cal. Delação premiada e devido processo legal. Revista Jurídica Consulex, ano 

XIX, n. 433, fev./2015, p. 24-25. Também questiona a higidez da vontade do colaborador preso: ALONSO, 

Leonardo; GROCH, Ludmila Leite. A delação premiada e seus requisitos legais. Revista Jurídica Consulex, ano 

XIX, n. 433, fev./2015, p. 35. 
87

 Registre-se que a colaboração premiada tem valor probatório atenuado, submetendo-se à chamada regra de 

corroboração, segundo a qual o conteúdo da colaboração premiada deve ser confirmado por outros elementos 

probatórios. Não se admite a corroboração cruzada (mutual corroboration), que seria a possibilidade de uma 

colaboração sustentar-se apenas em outra (BADARÓ, Gustavo. O valor probatório da delação premiada: sobre o 

§16 do art. 4º da Lei nº 12.850/13. Revista Jurídica Consulex, ano XIX, n. 433, fev./2015, p. 27-28).  

http://www.civilprocedurereview.com/
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Reconhece-se o caráter relativo do princípio da obrigatoriedade da ação penal
88

, que poderá 

ceder espaço em prol da utilização de via consensual capaz de conferir maior eficiência à 

própria persecução penal e à prevenção de infrações penais.  

O instituto da colaboração premiada inspirou a criação de medida similar no âmbito do 

Direito Administrativo sancionador: o acordo de leniência, que será objeto de exame em item 

próprio. 

 

  1.4.3 Transação penal e suspensão condicional do processo  

 

 A Lei nº 9.099/1995 inaugurou, no Brasil, um microssistema penal e processual penal 

cuja lógica funcional é distinta daquela que rege o sistema tradicional, de caráter punitivo, 

conflituoso e pautado na premissa da indisponibilidade da ação penal. No âmbito dos Juizados 

Especiais Criminais (e também fora dele, para a suspensão condicional do processo), 

estrutura-se um sistema penal e processual penal de cunho consensual e não punitivo
89

.  

                                                           
88

 Defendendo essa mitigação da obrigatoriedade da ação penal e reconhecendo, inclusive, com arrimo no 

princípio da proporcionalidade, outros exemplos em que essa mitigação também se verifica (crimes de bagatela, 

crimes de menor potencial ofensivo): SARCEDO, Leandro. A delação premiada e a necessária mitigação do 

princípio da obrigatoriedade da ação penal. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, ano 14, n. 27, jan.-

jun./2011, p. 200-201. Elio Palombi, examinando o princípio da obrigatoriedade da ação penal à luz do 

ordenamento jurídico italiano, em que referido princípio tem sede constitucional expressa no art. 112 da 

Constituição italiana (“Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”), esclarece que a referida 

norma funciona como verdadeiro ponto de convergência de um plexo de princípios basilares do sistema 

constitucional daquele país, a exemplo dos princípios da legalidade penal, da igualdade e da independência do 

Ministério Público. Não obstante tal circunstância, preconiza a necessidade de uma adequação do princípio à 

realidade fática, a fim de equacionar, por exemplo, o excessivo volume de supostos delitos levados ao 

conhecimento do Ministério Público. Ao lado do posicionamento doutrinário que sustenta a aplicação 

intransigente daquele princípio, há quem defenda a necessária existência de uma margem de discricionariedade 

na atuação ministerial. Este pensamento decorre da constatação de que o princípio em questão não é absoluto. O 

autor cita como exemplos dessa relativização o princípio da irrelevância penal (criminalidade de bagatela) e o 

princípio da ofensividade, ambos excludentes da incidência do princípio da obrigatoriedade da ação penal 

(PALOMBI, Elio. La regola dell’obbligatorietà dell’azione penale. Rivista di diritto processuale. Padova: 

CEDAM, anno LIX, II Série, abr.-jun./2004, p. 583-588). O raciocínio pode ser adaptado à realidade do 

ordenamento jurídico brasileiro, em que a mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal oferece 

espaço à aplicação daqueles princípios e ao exercício da consensualidade nos âmbitos penal e processual penal. 
89

 SILVA JUNIOR, Edison Miguel da. Sistema penal consensual não punitivo – Lei 9.099/95. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, ano 88, v. 762, abr./1999, p. 506-507. O autor qualifica a Lei nº 9.099/1995 como “um 

novo sistema penal” (idem, p. 510). Na mesma senda, destacando o caráter paradigmático da Lei nº 9.099/1995, 

calcada no consenso e editada em período no qual a tendência legislativa caminhava justamente em sentido 

contrário (recrudescimento do Direito Penal, com a aprovação de leis como a de Crimes Hediondos – Lei nº 

8.072/1990 – e a de combate ao Crime Organizado – Lei nº 9.034/1995): GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES 

FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES, Luiz Flávio. Juizados Especiais 

Criminais: comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 4. ed. São Paulo: RT, 2002, p.  43. Aury Lopes Junior tece 

críticas ao modelo de justiça penal negociada, qualificando-a como utilitarista e antigarantista, por impor “pena” 

sem “processo penal justo” (LOPES JUNIOR, Aury. Justiça negociada: utilitarismo processual e eficiência  

antigarantista. In: CARVALHO, Salo de; WUNDERLICH, Alexandre (org.). Diálogos sobre a justiça dialogal: 
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As razões subjacentes a essa mudança de perspectiva atinem à própria crise do sistema 

punitivo, constatados o seu alto custo para a sociedade (prisões superlotadas com todas as 

suas consequências, como tratamento desumano aos presos, rebeliões, dentre outras; alto 

custo financeiro da prisão; taxa elevada de reincidência), a sua ineficácia na função de 

prevenir a prática de novos ilícitos penais e a sua injustiça, por reproduzir as desigualdades 

sociais, funcionando, como regra, de modo seletivo e estigmatizante
90

. 

O microssistema dos Juizados Especiais Criminais objetiva substituir a pena por 

medidas que se revelem úteis às partes envolvidas no litígio criminal e à sociedade
91

. Dentre 

os instrumentos voltados a tal finalidade, destacam-se, em especial, dois: a transação penal e a 

suspensão condicional do processo
92

. 

A transação penal tem sede constitucional (art. 98, I, da CF/1988) e está também 

prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/1995. Consiste em um negócio jurídico celebrado entre o 

Ministério Público e o apontado autor da infração
93

, por intermédio do qual aquele abdica de 

seu poder-dever de oferecer a denúncia, deflagrando a ação penal, enquanto o autor da 

infração anui em se submeter a uma sanção de natureza distinta da privativa de liberdade
94

.  

É aplicável a transação penal às infrações de menor potencial ofensivo, assim 

entendidas as contravenções penais e os crimes cuja pena privativa de liberdade abstratamente 

cominada não exceda dois anos, cumulada ou não com multa.  

Ao requisito objetivo supramencionado, traçado pelo art. 61 da Lei nº 9.099/1995, 

associam-se os requisitos subjetivos listados no art. 76, §2º (não ter sido o apontado autor da 

infração condenado por sentença definitiva a pena privativa de liberdade; não ter sido 

                                                                                                                                                                                     
teses e antíteses sobre os processos de informalização e privatização da justiça penal. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2002, passim). Importante registrar que o art. 62 da Lei nº 9.099/1995 esclarece que dentre as linhas 

basilares dos Juizados Especiais Criminais figuram a busca pela reparação dos danos sofridos pela vítima e a 

aplicação de pena não privativa de liberdade. 
90

 SILVA JUNIOR, Edison Miguel da. Sistema penal consensual não punitivo – Lei 9.099/95. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, ano 88, v. 762, abr./1999, p. 508-509. 
91

 SILVA JUNIOR, Edison Miguel da. Sistema penal consensual não punitivo – Lei 9.099/95. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, ano 88, v. 762, abr./1999, p. 510. 
92

 Outra medida reside na composição civil dos danos, prevista no art. 74 da Lei nº 9.099/1995, acordo cuja 

homologação enseja a extinção da punibilidade, por renúncia ao direito de queixa ou de representação, conforme 

o caso. Volta-se às ações penais de iniciativa privada e às ações penais públicas condicionadas à representação. 

É, entretanto, de relação às ações penais públicas incondicionadas que se vislumbra, verdadeiramente, a abertura 

do Estado à consensualidade no âmbito penal, com disposição acerca da prerrogativa punitiva, o que revela 

mitigação do princípio da indisponibilidade da ação penal.  
93

 Há de se registrar que, conforme entendimento esposado no Enunciado nº 112 do FONAJE, “na ação penal de 

iniciativa privada, cabem transação penal e a suspensão condicional do processo, mediante proposta do 

Ministério Público”. O enfoque que interessa ao presente tópico, no entanto, refere-se às ações penais de 

natureza pública.  
94

 SIRVINSKAS, Luís Paulo. A autonomia privada, a transação penal e seus efeitos civis. Revista dos Tribunais, 

São Paulo, ano 89, v. 780, out./2000, p. 461-462. 
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beneficiado por aplicação de penalidade alternativa – restritiva de direitos ou multa – nos 

últimos cinco anos; não possuir antecedentes, conduta social ou personalidade que indique(m) 

a insuficiência da adoção da medida, nem que seja essa circunstância extraível dos motivos e 

circunstâncias do caso). Para celebrar o acordo de transação penal, o suposto autor da infração 

não precisa reconhecer a sua culpabilidade. 

A suspensão condicional do processo, regrada nos arts. 98, I e 129, I, da CF/1988 e no 

art. 89 da Lei nº 9.099/1995, também possui natureza negocial. Trata-se de negócio jurídico 

misto (no sentido de estar submetido à dupla incidência de normas de caráter penal e 

processual)
95

, admissível para infrações penais cuja pena mínima cominada seja inferior ou 

igual a um ano (requisito objetivo), desde que o acusado não esteja sendo processado nem 

tenha sofrido condenação por outro crime e preencha os requisitos autorizadores da suspensão 

condicional da pena, estabelecidos no art. 77 do CP (requisitos subjetivos).       

  Ao prever o cabimento da suspensão condicional do processo para crimes cuja pena 

mínima abstratamente cominada não seja superior a um ano (sem fazer menção à pena 

máxima), a Lei nº 9.099/1995 não circunscreveu o instituto aos processos sujeitos à 

competência dos Juizados Especiais Criminais, sendo ele aplicável a processos outros, afetos 

à competência da Justiça Comum, a exemplo do homicídio culposo (art. 121, §3º, do CP), do 

sequestro e cárcere privado (art. 148 do CP) e do peculato mediante erro de outrem (art. 313 

do CP). 

 A suspensão condicional do processo, assim como a transação penal, é espaço de 

consensualidade aberto no campo penal
96

. Em posição consentânea com a valorização do 

consenso, a doutrina tem admitido que, preenchidos os requisitos legais, a transação penal e a 

suspensão condicional do processo convolam-se em direitos subjetivos do acusado
97

. 
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 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei dos juizados especiais criminais. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2002, p. 163. Em troca da suspensão do processo, o acusado compromete-se a reparar o dano 

(salvo impossibilidade de fazê-lo), a não frequentar determinados lugares, a não se ausentar da comarca onde 

reside, sem autorização do juiz, e a comparecer mensalmente ao juízo para informar e justificar suas atividades, 

além de outras condições especificadas pelo órgão jurisdicional. Qualificando a suspensão condicional do 

processo como negócio jurídico processual penal típico, já que, de relação a ela, haveria a possibilidade de 

escolha, quando menos, acerca da efetivação ou não da suspensão do processo e de seu prazo: DIDIER JUNIOR, 

Fredie; BOMFIM, Daniela. Colaboração premiada (Lei n. 12.850/2013): natureza jurídica e controle da validade 

por demanda autônoma – um diálogo com o direito processual civil. Civil Procedure Review, v. 07, n. 02, maio.-

ago./2016, p. 145-146. Disponível em <www.civilprocedurereview.com>. Acesso em 30/05/2016. 
96

 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Comentários à lei dos juizados especiais 

cíveis e criminais: Lei 9.099, de 26.09.1995. 3. ed. São Paulo: RT, 2000, p. 688. 
97

 Por todos, quanto à transação penal, assim o afirma: TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à 

lei dos juizados especiais criminais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 95. De relação à suspensão condicional 
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Mitiga-se o princípio da obrigatoriedade da ação penal e em seu lugar adota-se o 

princípio da oportunidade regrada (o Ministério Público pode dispor do poder-dever de 

ajuizar ação penal nos limites que lhe confere a lei)
98

. Essa medida já revela uma mudança de 

paradigma no processo penal, com o abrandamento do uso da prerrogativa punitiva pelo 

Estado, substituindo-a por uma postura mais paritária e dialógica com o suposto autor da 

infração/acusado, de modo a buscar solução mais célere e eficiente para o conflito surgido no 

seio social. 

 

1.4.4 Juizados Especiais Federais e Juizados Especiais da Fazenda Pública  

 

A instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, regidos pela Lei nº 9.099/1995, 

em substituição aos Juizados de Pequenas Causas, conferiu concretude ao art. 98, I, da 

CF/1988, atendendo à reivindicação social por maiores celeridade e eficácia processuais. O 

procedimento então criado pautou-se pela simplificação, redução dos custos processuais 

impingidos à parte (ausência de pagamento de custas em primeira instância, desnecessidade 

de assistência por advogado até o limite de alçada de vinte salários mínimos) e, sobretudo, 

valorização da busca do consenso
99

. 

Com o advento da Lei nº 10.259/2001 (que regulamentou o atual art. 98, §1º, da 

CF/1988), foram criados os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça 

Federal (Juizados  Especiais Federais). O diploma legislativo em referência também conferiu 

relevo à utilização de instrumentos consensuais pelos entes públicos
100

, facultando aos 

representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas públicas federais 

conciliar, transigir ou desistir nos processos de competência dos Juizados Especiais Federais 

(art. 10, parágrafo único, da Lei nº 10.259/2001). 
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A despeito de tal circunstância e do espaço de consensualidade aberto pela Lei nº 

10.259/2001, os anos que se seguiram à entrada em vigor dessa Lei não registraram 

quantidade expressiva de acordos celebrados com os entes públicos federais. Tal circunstância 

ultimou por compelir parcela dos juízes federais a promover adaptação do rito dos Juizados 

Especiais Federais, suprimindo a audiência de conciliação e, em alguns casos, também a de 

instrução e julgamento, em busca de conferir maior agilidade aos feitos
101-102

. A autorização 

normativa conferida pelo ordenamento jurídico não se fez acompanhar da necessária mudança 

cultural viabilizadora de sua efetivação, frustrando o intento legal de ampliação do campo de 

consensualidade administrativa. 

De se registrar que, à época da entrada em vigor da Lei nº 10.259/2001, vigia, no âmbito 

da Administração Pública Federal, a Lei nº 9.469/1997, cujo art. 1º conferia ao Advogado 

Geral da União e aos dirigentes máximos das autarquias, fundações e empresas públicas 

federais autorização para a realização de acordos judiciais nas causas cujo valor não 

extrapolasse R$50.000,00 (cinquenta mil reais), dentre outras condutas dispositivas de 

direitos
103

. 

Existia, assim, de um lado, uma autorização genérica de celebração de acordo pela 

União e pelas autarquias, fundações e empresas públicas federais, apenas por intermédio de 

seus dirigentes máximos, para causas de valor até cinquenta mil reais (montante que 

extrapolava, quando da edição da Lei dos Juizados Especiais Federais, o limite de sessenta 

salários mínimos). E outra, também genérica – e especial –, destinada a todos os 

representantes judiciais da União e das autarquias, fundações e empresas públicas federais, 

para demandas em curso nos Juizados Especiais Federais. 
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Objetivando regulamentar a atuação da Advocacia Pública Federal nos Juizados 

Especiais Federais, inclusive quanto ao exercício das atribuições decorrentes do art. 10, 

parágrafo único, da Lei nº 10.259/2001, a Advocacia-Geral da União expediu a Portaria nº 

109 de 30.01.2007. Nela, foram explicitadas as hipóteses em que os Advogados da União e os 

Procuradores da Fazenda Nacional estariam previamente autorizados a transigir e a praticar 

outros atos de disposição (não interposição de recurso, desistência de recursos interpostos, 

concordância com a desistência do pedido). 

No ano seguinte, em 2008, a Medida Provisória nº 449 alterou a redação do art. 1º da 

Lei nº 9.469/1997, prevendo a possibilidade de delegação, pelo Advogado-Geral da União, do 

poder de celebrar acordos judiciais que encerrassem litígios. Tal Medida Provisória foi 

convertida na Lei nº 11.941/2009, que modificou novamente a redação do dispositivo, desta 

feita para ampliar o limite pecuniário para realização de acordo, passando a prever o valor de 

R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
104

. Por fim, a Lei nº 13.140/2015 novamente alterou a 

redação do dispositivo, excluindo referência expressa a qualquer limite pecuniário. 

Após a edição da Lei nº 10.259/2001, houve a configuração de uma situação de 

injustificada desigualdade de tratamento entre os jurisdicionados. Aqueles que dirigissem 

pretensão em juízo contra entes públicos federais disporiam, nas causas cujo valor não 

ultrapassasse sessenta salários mínimos (excetuadas as hipóteses do art. 3º, §1º, da referida 

Lei), de procedimento mais célere, simplificado e efetivo (além de menos custoso). No 

entanto, se pretensão similar fosse dirigida em face de entes públicos estaduais, distritais e 

municipais, haveria o jurisdicionado de fazer uso do procedimento comum, menos célere e 

mais custoso. A superação dessa diversidade de tratamento principiou-se com a edição da Lei 

nº 12.153/2009
105

. 

De se notar que o intuito de fomentar a consensualidade no âmbito da Administração 

Pública também é explicitado pela Lei nº 12.153/2009, cujo art. 8º reconhece aos 

representantes judiciais dos entes públicos réus a possibilidade de, nos termos e hipóteses 

previstas na lei do respectivo ente da Federação, conciliar, transigir ou desistir nos processos 

de competência dos Juizados Fazendários. 

A inserção dos entes públicos no contexto dos Juizados Especiais reforça a constatação 

de busca de adoção, por eles, de soluções consensuais, despindo-se de suas prerrogativas 

                                                           
104

 A Portaria AGU nº 990, de 16 de julho de 2009, cuidou da delegação de competência prevista no art. 1º da 

Lei nº 9.469/1997. 
105

 SOUZA, Marcia Cristina Xavier de. Juizados Especiais Fazendários. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 03-

05. 



60 
 

processuais em prol da eficiência na solução dos conflitos e de soluções negociais aos litígios 

judiciais.  

Caberá a cada ente público, na sua esfera de competência, indicar o(s) representante(s) 

com atribuição para praticar os atos dispositivos aludidos no art. 8º da Lei nº 12.153/2009, 

eventual possibilidade de delegação dessa atribuição, as hipóteses em que a solução 

consensual estará previamente autorizada e eventual procedimento administrativo prévio que 

se repute necessário para avaliação/autorização da realização do acordo
106

. 

 

  1.4.5 Acordo de leniência 

 

O ferramental decorrente do movimento de consensualização da Administração Pública 

é essencial ao entendimento do instituto do acordo de leniência. 

Sob a percepção do Direito Administrativo sancionador tradicional, seria difícil 

compreender a atividade administrativa que se despe de sua posição de verticalidade e 

unilateralidade para adotar uma postura horizontal, cooperativa diante do administrado. Tanto 

mais quando se trate de um infrator confesso e dessa conduta puder decorrer a abdicação, no 

todo ou em parte, da atividade punitiva do Estado em relação ao beneficiário da leniência 

estatal
107

. 

Esse movimento de abertura do processo administrativo à consensualidade, verificado, 

com relação ao acordo de leniência, nos últimos 16 (dezesseis) anos, reflete a influência de 

fenômenos similares já ocorridos na seara processual (civil e penal) do país e em experiências 

administrativas hauridas de outros países
108

. 

Infrações praticadas no âmbito do Direito concorrencial e licitatório, bem como aquelas 

que implicam corrupção de agentes públicos, nacionais e estrangeiros, afiguram-se como 

condutas complexas e cuja obtenção de prova é extremamente difícil para a Administração 
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Pública. Por outro lado, tais infrações ensejam desvios por vezes bilionários de recursos 

financeiros e ocasionam graves prejuízos à coletividade. Ao lado de tais circunstâncias, pode 

ser acrescido, ainda, o custo processual para investigar e – quando possível – punir os 

infratores, custo este associado a uma chance ínfima de êxito do procedimento 

investigatório
109

.  

A conjugação da complexidade do ilícito, do volume do prejuízo por ele ocasionado e 

da dificuldade de sua punição compeliu o Estado a pensar em novas alternativas para 

exercício de sua atividade sancionatória. A via negocial revelou-se como a mais eficiente ao 

alcance das finalidades pretendidas: conter a atividade ilícita, buscar o ressarcimento aos 

danos ocasionados pela prática infracional e punir os infratores. Ainda que, para tanto, 

houvesse o Estado de abrir mão, total ou parcialmente, de sua atividade sancionatória em 

relação a um – ou alguns – dos envolvidos na prática contrária ao ordenamento jurídico
110

. 

O acordo de leniência é um negócio jurídico integrativo, vinculando-se a processo 

administrativo (atual ou futuro, conforme se trate de leniência concomitante ou prévia, 

respectivamente) e destinando-se a facilitar a sua atividade instrutória. Essa atividade estatal 

consensual convive com a atividade imperativa, ou seja, não afasta a prática, ao final do 

processo, de atos de natureza punitiva, se provada a infração. Há o estabelecimento negocial 

de obrigações recíprocas: para o colaborador, a principal é o dever de cooperar com a 

instrução processual; para o Estado, o dever de reduzir as sanções a serem aplicadas ao 

signatário do acordo
111

. 

 

1.4.5.1 Acordo de leniência e defesa da concorrência 

 

O incremento da produção seriada e em larga escala e o surgimento do mercado 

nacional (em substituição ao local, próprio do período anterior à Revolução Industrial), 
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conduziram a um movimento de concentração empresarial, surgido, em fins do século XIX, 

nos Estados Unidos da América
112

.  

A tentativa de conter os efeitos danosos desse fenômeno aglutinador de empresas 

(especialmente a cartelização do mercado) deu ensejo à criação, nesse período, de regras de 

defesa da livre concorrência, advindas de precedentes norte-americanos. A expansão das 

empresas norte-americanas para mercados de outros países determinou o surgimento, em 

meados do século XX, de leis de defesa da livre concorrência na Alemanha, espraiando-se por 

outros países europeus e alcançando, na década de 80 do século XX, Portugal e Itália
113

. 

No Brasil, a notícia histórico-legislativa de edição de normativo em defesa da livre 

concorrência remete ao Decreto-Lei nº 869/1938, no qual são definidos os crimes contra a 

economia popular, sua guarda e seu emprego. Os delitos nele previstos eram apenados com 

privação de liberdade e multa, havendo a possibilidade, ainda, de paralisação das atividades 

(“interdição”, no termo utilizado pelo referido Decreto-Lei 869/1938) de pessoa jurídica, 

quando praticados os crimes em nome dessa.  

Posteriormente e fora do âmbito criminal, a Lei nº 4.137/1962 objetivou regular e 

reprimir o abuso ao poder econômico, criando o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) e atribuindo-lhe competência para instaurar processo administrativo 

destinado à apuração de conduta passível de se configurar como abusiva do poder econômico. 

Sendo reconhecida a prática do ato abusivo, referida legislação previa a imposição de sanção 

administrativa (multa), devendo o responsável por sua prática cessá-la, sob pena de 

intervenção na empresa. 

A Lei nº 8.884/1994 (Lei Antitruste), além de transformar o CADE em autarquia 

federal, disciplinava, material e procedimentalmente, a prevenção e a repressão às infrações 

contra a ordem econômica, prevendo, inclusive, novas punições ao infrator (publicação de 

extrato da decisão condenatória em jornal, às suas expensas, proibição de contratar com 

instituições financeiras oficiais e de participar de determinadas licitações, inscrição em 

Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor, dentre outras). 

No entanto, foi somente com o advento da Medida Provisória nº 2.055/2000 que à Lei 

nº 8.884/1994 acresceu-se o art. 35-B, prevendo a possibilidade de celebração, pela União, 
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com a pessoa física ou jurídica infratora, de acordo de leniência, promovendo-se a abertura à 

consensualidade no âmbito da atuação administrativa em defesa da ordem econômica
114

. 

O abrandamento da postura verticalizada da Administração Pública e a adoção de 

postura consensual é evidente na disciplina apresentada pela MP nº 2.055/2000. Busca-se uma 

maior eficiência na atividade investigativa e na prevenção/repressão das condutas 

infracionais, substituindo-se a atividade sancionatória pela concertação. A Administração 

Pública abdica, no todo ou em parte, da imposição da penalidade cabível em troca de 

informações e provas capazes de auxiliar na identificação de outros coautores da infração, na 

comprovação da infração noticiada ou sob investigação.  

Trata-se de negócio jurídico previsto em lei e cujo objeto diz respeito, diretamente, a 

bens jurídicos titularizados pela coletividade (liberdade de iniciativa e de concorrência, 

função social da propriedade, defesa dos consumidores e vedação ao abuso do poder 

econômico), nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.884/1994. 

O texto normativo sob análise ainda contemplava inúmeros entraves à celebração do 

acordo de leniência (este somente seria celebrado com a primeira empresa ou pessoa natural a 

se qualificar com respeito à infração noticiada ou sob investigação – sistema first come, first 

serve –, desde que houvesse a confissão da sua participação no ilícito e a Administração 

Pública não dispusesse ainda de provas suficientes à sua condenação). 

A quarta reedição da Medida Provisória nº 2.055/2000 foi convertida na Lei nº 

10.149/2000, que inseriu na Lei nº 8.884/1994, além do art. 35-B, o art. 35-C. Referido 

dispositivo previu a suspensão do curso do prazo prescricional dos crimes contra a ordem 

econômica (Lei nº 8.137/1990) em decorrência da celebração do acordo de leniência e a 

extinção da punibilidade desses delitos, uma vez cumprido o acordo. Trata-se de 

reconhecimento, pela legislação brasileira, da importância da busca de soluções consensuais 

capazes de tornar mais eficiente – e efetivo – o combate a atos de prevenção e repressão às 

infrações à ordem econômica. 

Mais recentemente, a Lei nº 12.529/2011, estruturadora do Sistema Brasileiro de Defesa 

da Concorrência, revogou a quase totalidade da Lei nº 8.884/1994, inclusive os arts. 35-B e 

35-C supracitados. Em seu lugar, instituiu, nos seus arts. 86 e 87, um programa de leniência, 
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cujo regime geral sofreu alguns aperfeiçoamentos em relação ao regramento anterior, 

denotando, por um lado, o estímulo à celebração do acordo e, por outro, a preocupação com 

seu efetivo cumprimento
115-116

. 

A explicitação legal de que o acordo de leniência é apenas uma etapa de um programa 

de leniência (que abarca desde as tratativas – apresentação da proposta de acordo e suas 

consequências –, passando pelo regramento da celebração do acordo e pelo seu cumprimento 

e sanções pelo descumprimento) corrobora a tendência de se transmudar a visão estática de se 

observar a atuação administrativa pelo seu resultado (o ato) para a visão dinâmica de 

compreendê-la como processo, âmbito no qual há de se permitir a máxima participação 

possível do administrado, tanto mais em se tratando de atuação consensual
117

. 

 

1.4.5.2 Acordo de leniência e combate à corrupção 

 

Em 17 de dezembro de 1997, em Paris, foi concluída a Convenção sobre o Combate da 

Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais,vigente no país 

a partir de 23/10/2000. Referida Convenção é reflexo de uma preocupação mundial com o 

tema, manifestada, sobretudo, a partir da década de 90 do século XX. 

De se registrar que, desde o ano de 1977, há norma específica nos Estados Unidos da 

América (US Foreign Corrupt Practices Act - FCPA), tida como precursora dessa legislação 

internacional
118

. O citado diploma normativo torna ilegal, por exemplo, o pagamento feito por 
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http://www.cade.gov.br/Default.aspx?ab8b8d939978b892a6a7bc. Acesso em: 24/03/2016). 
117

 Juliana Bonacorsi de Palma registra que o enfoque conferido ao ato no Direito Administrativo denota uma 

visão autoritária do referido Direito, eis que confere relevo, apenas, ao momento de incidência da decisão 

administrativa na esfera do administrado, desprezando a participação deste na formulação da decisão 

administrativa (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: 

Malheiros, 2015, p. 73-74).  
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 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. O acordo de leniência na lei anticorrupção. Revista dos Tribunais, ano 

103, v. 947, set./2014, p. 166. O histórico de surgimento desse diploma normativo norte-americano e da posterior 

política internacional adotada pelos Estados Unidos da América para que outros países previssem em seus 

ordenamentos internos mecanismos de combate ao suborno transnacional, evitando-se um desequilíbrio no 

mercado internacional pode ser encontrado em BIJOS, Leila; NÓBREGA, Antonio Carlos Vasconcellos. 
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determinadas categorias de pessoas ou entidades a funcionários de governos estrangeiros com 

a finalidade de celebrar ou manter negócios
119

. 

No Brasil, além do Decreto nº 3.678/2000, que promulgou a referida Convenção de 

Combate da Corrupção e buscando conferir efetividade a esta, o Código Penal foi alterado 

pela Lei nº 10.467/2002, nele sendo inserido capítulo específico para disciplinar os crimes 

praticados por particular contra a Administração Pública estrangeira (arts. 337-B a 337-D do 

CP). A mesma Lei nº 10.467/2002 também alterou a Lei nº 9.613/1998 (Lei dos Crimes de 

Lavagem de Capitais). Ditas modificações no sistema jurídico-penal não se revelaram, no 

entanto, instrumento hábil à apenação de pessoas jurídicas praticantes de atos de corrupção, 

uma vez que tais regras apenas se dirigiam a pessoas naturais. 

Sob a influência de normas internacionais, a exemplo do supramencionado regramento 

norte-americano, assim como da Lei Antitruste brasileira (Lei nº 8.884/1994) e da Lei de 

Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/2011), foi editada a Lei nº 12.846/2013. Referido 

texto normativo, apelidado de Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa, disciplina a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas praticantes de atos contra a 

Administração Pública, nacional ou estrangeira.  

O referido diploma lega prevê, no art. 16, a possibilidade de os entes públicos 

celebrarem, com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos na Lei 

Anticorrupção, acordo de leniência
120

. 

Ao ente público interessa, com a celebração do acordo de leniência, a identificação dos 

demais envolvidos na infração, se for o caso, e a obtenção de informações e documentos 

comprobatórios do ilícito sob apuração, conforme disciplinado no art. 16 da Lei 

Anticorrupção.  

Além de obter, de modo mais eficiente, informações e provas relevantes ao avanço das 

investigações realizadas, o ente público ainda busca garantir, com o acordo celebrado, a 

cessação do envolvimento da sociedade empresarial signatária do ajuste na infração 

investigada. O acordo não afasta a obrigação de reparação integral do dano causado pela 

prática infracional. 

                                                                                                                                                                                     
Suborno transnacional: a nova realidade normativa brasileira. Revista de informação legislativa, Brasília, ano 52, 

n. 207, jul./set. 2015, p. 241-245. 
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 Uma apresentação geral do US Foreign Corrupt Practices Act FCPA e seu inteiro teor podem ser encontrados 

em https://www.justice.gov/criminal-fraud/statutes-regulations. Acesso em: 25/03/2016. 
120

 Estende tal possibilidade, também, aos ilícitos praticados pela pessoa jurídica e previstos na Lei nº 

8.666/1996, conferindo aos entes públicos espaço de disposição do seu poder punitivo (isentar ou atenuar 

sanções restritivas ou impeditivas ao direito de licitar e contratar – art. 17 da Lei nº 12.846/2013. 



66 
 

Em contrapartida, a lei confere ao ente público âmbito de negociabilidade de sanções 

administrativas, com a disposição do exercício de seu poder punitivo. Prevê expressamente 

que a celebração do acordo de leniência confere isenção, à pessoa jurídica signatária, das 

sanções de publicação extraordinária da decisão condenatória e de proibição de recebimento 

de incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades 

públicas e instituições financeiras públicas ou controladas pelo Poder Público, pelo prazo de 

um a cinco anos. Além disso, permite a redução do valor da multa. 

A Lei nº 12.846/2013 prevê que a proposta de acordo de leniência rejeitada não 

importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado (art. 16, §7º). No entanto, a 

celebração do acordo pressupõe, segundo disciplina o art. 16, §1º, III, a admissão, pela pessoa 

jurídica, de sua participação no ilícito, circunstância que se constitui, muitas vezes, em óbice à 

celebração do ajuste.  

Como se verifica da análise da Lei Anticorrupção, o acordo de leniência nela 

disciplinado corresponde a negócio jurídico celebrado entre a Administração Pública e pessoa 

jurídica, produzindo efeitos tanto no campo do direito material (isenção e modulação de 

penalidades administrativas, estabelecimento de obrigações de fazer ou de não fazer com 

vistas a cessar a prática de ilícito administrativo) quanto na seara processual (o acordo 

objetiva a obtenção de provas para instruir processo administrativo – efeito pretendido pela 

Administração). 

Ao contrário do que ocorre com o acordo de leniência da Lei de Defesa da 

Concorrência, a prevista na Lei da Empresa Limpa não consagra efeitos penais. Essa 

circunstância, em parte, tem a vantagem de afastar a discussão quanto à constitucionalidade 

de dispositivo que autorize, tal como o faz a Lei de Defesa da Concorrência, a extinção da 

punibilidade penal por ato do Poder Executivo
121

. 

 

1.4.5.3 Acordo de leniência no âmbito licitatório 

 

O acordo de leniência em matéria licitatória foi disciplinado na Lei nº 12.846/2013. 

A previsão legal suscita uma série de dúvidas doutrinárias, a exemplo de a quem caberia 

a legitimidade para a sua celebração; sua extensão ou não às pessoas naturais, tal como ocorre 
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 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. O acordo de leniência na lei anticorrupção. Revista dos Tribunais, ano 

103, v. 947, set./2014, p. 164 e 169-170. 
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nas duas modalidades precedentemente examinadas (essa extensão não foi prevista 

expressamente no texto normativo para os acordos em matéria licitatória); definição exata dos 

benefícios decorrentes do acordo de leniência celebrado. Por tal razão, há quem defenda a 

necessidade de sua devida regulamentação para que o instrumento previsto no art. 17 da Lei 

Anticorrupção possa ser utilizado
122

. 

 

  1.4.6 Parcerias Público-Privadas 

  

A expressão parceria público-privada pode ser tomada em duas distintas acepções. Em 

sentido amplo, compreende diversas formas de cooperação entre o Poder Público e a 

iniciativa privada (concessões comuns, convênios com entidades sem fins lucrativos, dentre 

outras).  Em sentido restrito, no qual é utilizada neste tópico, designa tipos específicos de 

contratos de concessão de serviços públicos celebrados entre a Administração Pública e a 

iniciativa privada, nos quais há o pagamento de uma contraprestação pecuniária, pela 

Administração, ao concessionário (parceiro privado)
123

. Essa última acepção é a adotada pela 

legislação brasileira.  

Em 30 de dezembro de 2004, foi editada a Lei nº 11.079, que institui normas gerais para 

licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da Administração Pública. 

Antecedida por algumas legislações que dispuseram sobre programas estaduais de parcerias 
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 MARRARA, Thiago. Acordos de leniência no processo administrativo brasileiro: modalidades, regime 

jurídico e problemas emergentes. Revista digital de direito administrativo, v. 2, n. 2, 2015, p. 523-525. 

Disponível em: < http://www.revistas.usp.br/rdda/article/view/99195/98582>. Acesso em 26/03/2016. O autor 

apresenta, no artigo em referência, um exame comparativo entre os acordos de leniência celebrados em infrações 

concorrenciais, de corrupção e licitatórias. 
123

 Apontando a diferenciação entre os sentidos atribuídos à expressão: ARAGÃO, Alexandre. As parcerias 

público-privadas – PPP’S no direito positivo brasileiro. Revista eletrônica de direito administrativo econômico, 

Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 02, maio-jun./2005, p. 04-05. Disponível em: 

<http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-2-MAIO-2005-ALEXANDRE%20ARAG%C3O.pdf>. 

Acesso em:10/04/2016; RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP – 

parceria público-privada: fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 25-30. Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro esclarece que a expressão parceria público-privada, em sentido amplo, abrange variadas 

formas de concertação entre a iniciativa privada e o Poder Público, com ou sem finalidade lucrativa, para o 

alcance de finalidades de interesse público. Nesse gênero estão incluídas as concessões e permissões públicas 

comuns, as parcerias público-privadas regidas pela Lei nº 11.079/2004, os convênios, os contratos de gestão, 

dentre outros (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, 

franquia, tercerização, parceria público-privada e outras formas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 40-41). 
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público-privadas
124

, a Lei nº 11.079/2004 objetivou disciplinar novas modalidades de 

concessão administrativa: a concessão patrocinada e a concessão administrativa. 

Na concessão patrocinada, previu-se, como contraprestação ao concessionário (parceiro 

privado), adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, uma contraprestação da Administração 

Pública (parceiro público), sendo este o principal fator de diferenciação dessa concessão para 

a comum (art. 2º, §1º, da Lei nº 11.079/2004). Na concessão administrativa, a usuária, direta 

ou indireta, do serviço concedido é a própria Administração Pública, responsável pelo 

pagamento integral da remuneração devida ao parceiro privado (art. 2º, §2º, da Lei nº 

11.079/2004)
125

. 

O instituto das parcerias público-privadas contempla inovações que não escaparam à 

crítica doutrinária. O seu prazo de duração (de cinco a trinta e cinco anos, conforme art. 5º, I, 

da Lei nº 11.079/2004) suscita questionamentos quanto à possibilidade de ocorrência de 

desequilíbrios fiscais pela assunção de dívidas imprevisíveis. Afirma-se, ainda, que a 

repartição objetiva de riscos entre as partes (consagrada no art. 4º, VI, da Lei nº 11.079/2004) 

imporia alto risco financeiro ao Estado, circunstância que poderá ampliar a escassez de 

recursos que justificou a própria institucionalização das parcerias público-privadas
126

. 

Em geral, as críticas apresentadas ao instituto refletem as vantagens que a Lei nº 

11.079/2004 conferiu ao parceiro privado, no intuito de fomentar o investimento do capital 

privado na prestação de determinados serviços públicos. Nesse plexo de vantagens inserem-se 

o prazo máximo ampliado de vigência do contrato de concessão (trinta e cinco anos, sete 

vezes maior do que nas concessões comuns, cujo prazo máximo é de cinco anos), a repartição 

                                                           
124

 A legislação pioneira no trato da matéria foi a Lei Estadual nº 14.868 de 16 de dezembro de 2003, do Estado 

de Minas Gerais. A Lei Estadual nº 9.290, de 27 de dezembro de 2004, do Estado da Bahia, foi editada dias antes 

do regramento federal e dela já resultaram seis parcerias público-privadas firmadas pelo aludido ente público e 

atualmente em execução, todas sob o regime de concessão administrativa: a) a reconstrução e operação do 

Estádio Octávio Mangabeira – Fonte Nova, com sua transformação em Arena Multiuso; b) o Hospital do 

Subúrbio (cabendo ao parceiro privado equipar, mobilizar e operar a unidade hospitalar construída pelo Estado); 

c) a construção e operação do sistema de disposição oceânica do Jaguaribe (Projeto Emissário Submarino); d) a 

construção e operação de serviços não assistenciais do Instituto Couto Maia (Projeto Instituto Couto Maia); e) a 

implantação e operação do sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas; e f) a gestão e operação de 

serviço de apoio ao diagnóstico por imagem em uma Central de imagem e em doze unidades hospitalares 

integrantes da rede própria da Secretaria de Saúde do Estado. As descrições dos projetos e os documentos a ele 

relacionados acham-se disponíveis em: <http://sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/>. Acesso em: 10/04/2016. 
125

 Como exemplo da modalidade de concessão patrocinada, tem-se a exploração de uma rodovia com o 

pagamento, pelo ente público ao parceiro privado, de uma receita complementar ao pedágio cobrado dos 

usuários. A concessão administrativa pode ser utilizada, por exemplo, para a construção e administração de 

presídios (PINTO, Marcos Barbosa. A função econômica das parcerias público-privadas. Revista dos Tribunais, 

São Paulo, ano 95, v. 846, abr./2006, p. 130). 
126

 As críticas doutrinárias ao instituto foram sintetizadas por: DUARTE, Luciana Gaspar Melquíades; SILVA, 

Raquel Lemos Alves. As parcerias público-privadas na administração pública moderna. Revista de direito 

administrativo, v. 265, jan.-abr./2014, p. 78-79. 
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objetiva de riscos entre os parceiros público e privado, o fornecimento de garantias pelo 

parceiro público ao parceiro privado (art. 8º da Lei nº 11.079/2004)
127

 e a possibilidade de 

submissão de conflitos oriundos do contrato de parceria público-privada à arbitragem (art. 11, 

III, da Lei nº 11.079/2004)
128

. 

A percepção da lógica econômica subjacente à institucionalização das parcerias público-

privadas no Brasil é premissa para a compreensão do papel dessa figura contratual no 

contexto da abertura do Estado à consensualidade. O exaurimento da capacidade do Estado de 

se endividar e, portanto, de investir em infraestrutura e em serviços públicos ensejou, por um 

lado, a necessidade de busca de investimentos privados nesses setores. Por outro, o formato 

de concessão comum não atenderia a esse intuito para os serviços públicos que não se 

revelassem economicamente autossustentáveis (já que naquele modelo não há, por exemplo, 

contraprestação paga pelo Poder Público)
129

. 

Os aspectos econômicos acima explicitados punham-se como óbice ao alcance, pelo 

Estado, de maior eficiência administrativa na prestação de serviços públicos tidos como 

economicamente não autossustentáveis e na realização de investimentos em infraestrutura. A 

solução do impasse perpassava pela necessidade de reformular os parâmetros de negociação 

                                                           
127

  Os limites objetivos deste trabalho não permitem que se aprofunde discussão acerca da constitucionalidade 

ou não dessa previsão legal de fornecimento de garantias pelo Poder Público ao parceiro privado. Os principais 

argumentos soerguidos em favor da tese da inconstitucionalidade desse dispositivo são: a) desrespeito ao art. 

163, III, da CF/1988, que impõe o tratamento da matéria em sede de lei complementar, o que denotaria 

inconstitucionalidade formal do dispositivo inserto no art. 8º da Lei nº 11.079/2004; b) impossibilidade de 

constrição judicial e alienação de bens públicos para satisfação da dívida garantida, sob pena de malferimento ao 

regime constitucional de pagamento das dívidas públicas por precatório (art. 100 da CF/1988) e aos princípios da 

moralidade e da isonomia. Em defesa da constitucionalidade dessa regra, costuma-se afirmar que o art. 8º da Lei 

nº 11.079/2004 teria regulamentado o art. 40 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

ou, alternativamente, que ele cuidaria de concessão de garantia por ente privado (Fundo Garantidor das Parcerias 

Público-Privadas, na esfera federal, conforme art. 16, §1º, da Lei nº 11.079/2004). Sustenta-se, ainda, que, se a 

desafetação do bem público viabiliza a sua disposição pelo Poder Público, sendo lícito à Administração, nesse 

caso, aliená-lo ou dá-lo em pagamento, também poderá dá-lo em garantia (segundo a lógica de que quem pode o 

mais, pode o menos). Além disso, sobre a sujeição do crédito do particular ao regime de precatórios, repugna-se 

a natureza absoluta da regra constitucional, esta que somente se aplicaria aos créditos decorrentes de decisões 

judiciais transitadas em julgado, o que não é o caso presente. Procedendo-se à oneração dos bens públicos 

dominicais pelo mesmo procedimento previsto para a sua alienação, não haveria, de resto, violação aos 

princípios da moralidade ou da isonomia. A temática foi enfrentada, dentre outros autores, por: BINENBOJM, 

Gustavo. As parcerias público-privadas (PPPS) e a Constituição. Revista de direito administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 241, jul.-set./2005, p. 169-172; VIEIRA, Lívia Wanderley de Barros Maia. As garantias ofertadas 

pela Administração Pública nas parcerias público-privadas. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (org.). Direito 

privado administrativo. São Paulo: Atlas, 2013, p. 277-279. 
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 A inserção de cláusulas de arbitragem nos contratos celebrados pela Administração também dá azo a 

discussões quanto à sua constitucionalidade. O assunto é objeto de enfrentamento no tópico deste capítulo que 

trata especificamente dessa via de abertura do Estado à consensualidade. 
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 BINENBOJM, Gustavo. As parcerias público-privadas (PPPS) e a Constituição. Revista de direito 

administrativo, Rio de Janeiro, v. 241, jul.-set./2005, p. 161-163. Para as concessões administrativas de serviços 

ao Estado (modalidade em que o Estado é o usuário direto dos serviços), a lógica econômica da adoção das 

parcerias público-privadas relaciona-se, ainda, segundo o autor, à busca de maior grau de eficiência na gestão de 

obras e serviços e no gasto de recursos públicos (idem, p. 163). 
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do Poder Público, adotando-se instituto que apresentasse maiores atrativos ao investimento de 

recursos privados nesses setores. As parcerias público-privadas prestam-se a esse escopo ao 

revelar uma maior horizontalização na relação concertada entre Poder Público e administrado. 

No confronto com os pressupostos teóricos da atuação administrativa consensual, as 

parcerias público-privadas colocam em pauta a visão da participação deliberativa do 

administrado. O parceiro privado é chamado a conformar a própria execução do objeto 

contratual, definindo projetos executivos e metas a serem alcançadas, participando, em suma, 

da modelagem da decisão administrativa. Em contrapartida, a ele são impingidas 

responsabilidades que em outras modalidades contratuais estariam atreladas à 

Administração
130

. 

As parcerias público-privadas, ao redesenharem os contornos tradicionais das 

contratações de concessões de serviços públicos, ampliaram o espaço de consensualidade da 

atuação administrativa. A atuação concertada revelou-se a única solução viável para 

atendimento ao interesse público no particular, insuscetível de tutela pela atuação impositiva e 

unilateral do Poder Público.  

 

1.4.7 Arbitragem 

 

A arbitragem consiste em método jurisdicional extrajudicial adjudicativo de solução de 

conflitos
131

 por intermédio do qual as partes nele envolvidas conferem a um terceiro 
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 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 

135. A autora destaca que nas parcerias público-privadas há maior valorização do contrato em relação ao edital, 

ao contrário do que ocorre em outras modalidades de contratação pública. Essa característica traz a lume a 

mudança do papel do administrado na relação mantida com a Administração, deixando de ser visto como simples 

fornecedor de bens e de serviços para ser alçado à condição de partícipe na construção do ato decisório, que 

sofre uma descentralização. Marcos Barbosa Pinto esclarece que o veto presidencial ao art. 11, II, da Lei nº 

11.079/2004 (que previa a necessidade de existência de projeto básico para a contratação de parcerias público-

privadas) submeteu essa modalidade contratual, no particular, ao regramento geral da Lei de Concessões (Lei nº 

8.987/1995), que permite a contratação da concessão apenas com elementos do projeto básico, viabilizando, 

assim, a participação do parceiro privado na conformação do projeto (PINTO, Marcos Barbosa. A função 

econômica das parcerias público-privadas. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 95, v. 846, abr. 2006, p. 134). 
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 A análise dos institutos da arbitragem e da mediação insere-se no contexto mais amplo das técnicas de 

solução de conflitos. Surgido um litígio, este há de se resolver, excepcionalmente, pelo uso da autodefesa (ou 

autotutela) ou, incabível ou não utilizada esta, por autocomposição ou pela via hetecompositiva, que Niceto 

Alcalá-Zamora Y Castillo denomina, genericamente, de “processo” (CASTILLO, Niceto Alcalá-Zamora Y. 

Proceso, autocomposición y autodefensa. 3. ed. México: UNAM, 1991, p. 13). A autodefesa qualifica-se pelo 

fato de ser a solução imposta por uma das partes à outra, ausente a figura de um juiz distinto das partes na 

realização dessa atividade (idem, p. 53). Na autocomposição, as partes envolvidas no conflito alcançam a solução 

deste quer por atitude altruísta de uma delas (renúncia daquele que formula a pretensão ou reconhecimento 

jurídico por parte daquele a quem a pretensão se dirige), quer por concessões mútuas (transação) (idem, p. 80). 
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imparcial, consensualmente, o poder de dirimir a controvérsia surgida quanto a direitos 

patrimoniais disponíveis, de modo impositivo
132

. 

A utilização da via arbitral pressupõe o concomitante preenchimento de dois requisitos, 

intitulados pela doutrina de arbitrabilidade subjetiva e arbitrabilidade objetiva
133

. A primeira 

consiste na capacidade do sujeito para se submeter à arbitragem; a segunda, por sua vez, 

atrela-se ao objeto a ser levado à jurisdição arbitral. O art. 1º da Lei nº 9.307/1996 refere-se à 

arbitrabilidade subjetiva ao fazer referência às “pessoas capazes de contratar” e à 

arbitrabilidade objetiva quando alude à sua utilização apenas para resolver conflitos que 

versem sobre “direitos patrimoniais disponíveis”
134

. 

A questão alusiva à arbitrabilidade subjetiva da Administração Pública foi, há muito, 

definida em sentido positivo pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o paradigmático Caso 

Lage, no ano de 1973 (AI nº 52.181). Na ocasião, recusou-se a ideia de que os entes públicos, 

apenas por sustentarem tal natureza, estariam, a priori, impossibilitados de se submeterem à 

arbitragem.  

A alegação, feita pela União, de inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 9.521/1946, 

que lastreou a realização da arbitragem questionada no Caso Lage, foi combatida sob o 

argumento, dentre outros, de que as Constituições de 1937 e 1946 não vedavam, expressa ou 

implicitamente, a instituição desse juízo arbitral. Além disso, o Supremo Tribunal Federal 

sustentou que entendimento contrário à possibilidade de o Estado valer-se da via arbitral 

atentaria contra a autonomia contratual do referido ente público. 

A grande problemática alusiva à utilização da arbitragem pelos entes públicos centrou-

se na arbitrabilidade objetiva, ou seja, na identificação de quais seriam as matérias passíveis 

                                                                                                                                                                                     
Arbitragem e jurisdição estatal são vias processuais que se enquadram nos meios heterocompositivos de solução 

de conflitos, nos quais a solução é dada, de forma impositiva, por um terceiro imparcial, estranho ao conflito 

havido (idem, p. 13). Arraigada a ideia de reconhecimento do processo jurisdicional estatal como o principal 

meio de solução de conflitos sociais, a arbitragem e a mediação eram enquadradas, tradicionalmente, dentre as 

formas alternativas de solução desses conflitos (alternative dispute resolution – ADR). 
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 AMARAL, Paulo Osternack. Arbitragem e administração pública: aspectos processuais, medidas de urgência 

e instrumentos de controle. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 25.  
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 Cândido Rangel Dinamarco pondera que a arbitrabilidade não pode ser qualificada quer como objetiva, quer 

como subjetiva, uma vez que ela consiste na possibilidade de submeter um determinado conflito à solução 

arbitral. O que se convencionou chamar de “arbitrabilidade subjetiva” e de “arbitrabilidade objetiva” consiste, 

em verdade, em causas excludentes da própria arbitrabilidade. No entanto, assim como o faz o autor em 

comento, também neste trabalho as expressões serão utilizadas, uma vez que já se encontram arraigadas na 

doutrina processual pátria (DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São 

Paulo: Malheiros, 2013, p. 76). 
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 LEMES, Selma Ferreira. Arbitragem na concessão de serviços públicos. Arbitrabilidade objetiva. 

Confidencialidade ou publicidade processual? Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro, 

ano 43, v. 134, abr.-jun/2004, p. 151-152. O art. 852 do CC também cuida da arbitrabilidade objetiva, cingindo o 

compromisso arbitral às questões que possuam caráter estritamente patrimonial. 
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de submissão ao juízo arbitral pelo Poder Público ou, mais precisamente, de quais critérios 

poderiam ser soerguidos para preenchimento desse requisito (diferenciação entre atos de 

império e atos de gestão ou entre interesse público primário e interesse público secundário, 

por exemplo). 

Os principais óbices apresentados pela doutrina à utilização da arbitragem pelo Poder 

Público eram o princípio da legalidade administrativa (somente seria cabível a utilização da 

via arbitral pelo Estado se houvesse lei expressa autorizando esse uso
135

), o princípio da 

indisponibilidade do interesse público e o princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional, a impedir que a sentença arbitral fosse dotada de definitividade
136

. 

Houve quem defendesse que o art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/1993
137

 vedaria, 

logicamente, a utilização da via arbitral, uma vez que estabeleceu, como cláusula necessária 

em todo contrato celebrado pela Administração com base naquela Lei, a que indique o foro 

competente para propositura de demandas judiciais relativas ao contrato. Esta previsão seria 

indicativa da impossibilidade de discussão da questão por via heterocompositiva que não a 

judicial
138

.  
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 Ver, por todos, MEDEIROS, Suzana Domingues. Algumas questões sobre a arbitragem envolvendo a 

Administração Pública no direito brasileiro. Revista Trimestral de Direito Civil, ano 05, v. 17, jan.-mar./2004, p. 

95. 
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 Sistematização apresentada por: BINENBOJM, Gustavo. As parcerias público-privadas (PPPS) e a 

Constituição. Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, v. 241, jul.-set./2005, p. 173. Marco Antonio 

Rodrigues refere, ainda, ao princípio da publicidade, que se contraporia à confidencialidade da arbitragem. No 

entanto, não sendo a confidencialidade da essência do processo arbitral, já que pode ser afastada pela vontade 

das partes, não haveria tal incompatibilidade, afastando-a, no caso de arbitragem envolvendo ente público, o 

próprio princípio constitucional da publicidade. De todo modo, reconhece o autor a possibilidade de haver sigilo 

parcial se assim se justificar do ponto de vista estratégico e havendo fundamento constitucional ou legal que o 

ampare (a exemplo das restrições à publicidade previstas na Lei de acesso à informação – Lei nº 12.527/2011, 

arts. 23 e 24), adotando-se, para os atos que a ele se submetam, a publicidade condicionada, ou seja, restrita às 

partes e aos órgãos de controle (RODRIGUES, Marco Antonio. A fazenda pública no processo civil. São Paulo: 

Atlas, 2016, p. 386-391). A questão, a despeito de polêmica, não será abordada neste espaço, em razão dos 

limites objetivos a que se volta o presente capítulo. Há de se destacar, no entanto, que a matéria mereceu 

regramento específico no art. 1º da Lei nº 13.127/2015, o qual inseriu o §3º no art. 1º da Lei nº 9.307/1996, 

prevendo expressamente que a arbitragem envolvendo a Administração Pública deverá respeitar o princípio da 

publicidade. 
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 “Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (...) § 2
o
  Nos contratos celebrados 

pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, 

deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir 

qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6
o
 do art. 32 desta Lei”.  
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MEDEIROS, Suzana Domingues. Algumas questões sobre a arbitragem envolvendo a Administração Pública 

no direito brasileiro. Revista Trimestral de Direito Civil, ano 05, v. 17, jan.-mar./2004, p. 98. A autora refuta, 

inclusive, o posicionamento doutrinário que enxergava no art. 54 da Lei nº 8.666/1994 o regramento autorizativo 

para celebração de arbitragem pelo Poder Público, ao proclamar a utilização supletiva, por esse, das disposições 

de Direito Privado, dentre elas o Código Civil de 1916, arts. 1.037 a 1.048, antes do advento da Lei nº 

9.307/1996  (idem, p. 98-99). Reconhece a progressiva abertura do Direito Administrativo pátrio à aceitação do 

uso da arbitragem pelos entes públicos, mas defende que de lege ferenda, seja editada lei que contemple essa 

autorização geral para o Poder Público valer-se da arbitragem (idem, p. 101-102). Em sentido semelhante é a 

conclusão alcançada por Julia Raquel de Quiroz Dinamarco, ao examinar, sob perspectiva histórico-evolutiva, a 
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A visão tradicional de vinculação da Administração Pública à legalidade administrativa 

estrita sustentou o argumento doutrinário segundo o qual o Estado somente poderia se utilizar 

da arbitragem quando existente norma autorizadora expressa para tal finalidade. Este 

fundamento, se impediu uma maior utilização do instituto pelos entes públicos, não foi 

suficiente para conter o esforço de abertura do Direito Administrativo à consensualidade. Ao 

revés, com vistas a superá-lo, houve uma proliferação de normas específicas autorizadoras do 

uso da via arbitral em diversos diplomas especiais
139

.  

De se notar que parte da doutrina brasileira defendia o cabimento da arbitragem 

envolvendo o Poder Público com lastro na previsão geral expressa no art. 1º da Lei nº 

9.307/1996 (Lei de Arbitragem), sendo desnecessária uma autorização legislativa específica 

para tal finalidade
140

. Outra posição sequer entendia necessário um comando genérico para 

autorizar o Poder Público a fazer uso da arbitragem. O manejo dessa via decorreria do “dever 

de bem administrar o patrimônio público”: se o Poder Público pode resolver a contenda com o 

                                                                                                                                                                                     
revogação do Decreto-Lei nº 2.300/1986 pela Lei nº 8.666/1993, aquele tendo previsto hipótese de adoção da 

arbitragem pelo Poder Público que não foi encartada na novel legislação. A autora entende, ainda, que em 

interpretação sistemática, a arbitragem somente seria cabível restritamente aos casos em que a legislação 

especificamente assim autoriza (DINAMARCO, Júlia Raquel de Quiroz. Arbitragem e administração pública. 

Revista de processo, ano 26, n. 101, jan.-mar./2001, p. 271-273). 
139

 Na esfera federal, podem ser citados como exemplos: 1) Lei nº 8.987/1995 (concessões e permissões de 

serviços púbicos), art. 23, XV, que, embora não fale expressamente em arbitragem, se refere ao “modo amigável 

de solução das divergências contratuais” como cláusula essencial do contrato de concessão. À mesma Lei foi 

acrescentado, posteriormente, pela Lei nº 11.196/2005, o art. 23-A, explicitando a possibilidade de inserção da 

arbitragem no contrato de concessão; 2) Lei nº 9.472/1997 (telecomunicações), art. 93, XV, também fazendo 

referência ao “modo para solução extrajudicial das divergências contratuais” como cláusula essencial do contrato 

de concessão; 3) Lei nº 9.478/1997 (política energética nacional), art. 43, X, referindo-se, expressamente, à 

“arbitragem internacional”; 4) Lei nº 10.233/2001 (transportes aquaviário e terrestre), art. 35, XVI, com expressa 

menção à arbitragem; 5) Lei nº 10.848/2004, art. 4º, §§ 5º e 6º (comercialização de energia elétrica); 6) Lei nº 

11.079/2004 (parcerias público-privadas), art. 11, III; 7) Lei nº 11.909/2009, art. 21, XI (transporte de gás 

natural). Historicamente, outros diplomas também contiveram autorização para utilização da arbitragem pela 

Administração Pública, a exemplo do Decreto-Lei nº 1.312/1974, art. 11 e do Decreto-Lei nº 2.300/1986 (este 

último diploma dispunha sobre licitações e contratos e foi revogado pela Lei nº 8.666/1993), art. 45, parágrafo 

único, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.348/1987.  
140

 Este é o posicionamento defendido por: OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. A arbitragem e as 

parcerias público-privadas. Revista de arbitragem e mediação, ano 04, n. 12, jan.-mar./2007, p. 50-51. No 

mesmo sentido, pautando-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para sustentar a 

desnecessidade de autorização legal específica para a utilização da arbitragem pela Administração Pública, desde 

que a sua adoção favoreça a concretização do interesse público: MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo. 

Administração pública consensual e a arbitragem. Revista de arbitragem e mediação, São Paulo, ano 09, n. 35, 

out.-dez./2012, p. 122-123. Também partilhando do posicionamento quanto à desnecessidade de previsão 

específica para autorizar a Administração Pública a se submeter à arbitragem, bastando, para tanto, as genéricas 

previsões constantes do Código Civil e da Lei de Arbitragem: KLEIN, Alice Lícia. A arbitragem nas concessões 

de serviço público. In: PEREIRA, César A. Guimarães; TALAMINI, Eduardo (coord.). Arbitragem e poder 

público. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 81. Selma Lemes sufragou entendimento de que o art. 1º da Lei nº 

9.307/1997 abrangeria a Administração Pública, uma vez que não a excluiu expressamente. O entendimento 

contrário configuraria ilegalidade, por negativa de aplicação desse artigo, e inconstitucionalidade por violação 

aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e economicidade (LEMES, Selma. Arbitragem na 

Administração Pública: fundamentos jurídicos e eficiência econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 99). 



74 
 

particular administrativamente, pode fazê-lo por meio de arbitragem
141

. 

Para superar o argumento de que o princípio da indisponibilidade do interesse público 

sobre o privado seria óbice à utilização da via arbitral pelo Estado, parcela da doutrina aponta 

a necessidade de se promover a diferenciação entre interesses públicos primários e 

secundários, sendo os segundos aqueles de caráter patrimonial da Administração e aos quais 

se reconhece a arbitrabilidade objetiva
142

.  

As mudanças por que vem passando o Direito Administrativo sob o influxo de sua 

constitucionalização conduziram à reformulação do entendimento acerca do interesse público. 

Além de se assumir a perspectiva de que não há um único interesse público a ser tutelado, 

mas, sim, uma multiplicidade de interesses a merecerem proteção, a aplicação do princípio da 

proporcionalidade no âmbito do Direito Administrativo impõe ao gestor a escolha do meio 

mais adequado e eficiente para consecução do interesse público em cada caso, o qual pode ser 

distinto da via judicial
143

.  

O argumento de impossibilidade de utilização da arbitragem porque ela malferiria o 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional é mitigado ante a possibilidade de a 

sentença arbitral ser invalidada judicialmente se contiver vício (art. 32 da Lei nº 9.307/1996), 

de modo que não se está diante de hipótese de renúncia absoluta à jurisdição estatal
144

.  

Em defesa da utilização da arbitragem pela Administração Pública, a doutrina 

argumenta que a indisponibilidade do interesse público não se confunde com a 

disponibilidade de direitos patrimoniais da Administração. Afirma-se, ainda, que a arbitragem 

não implica renúncia de direitos ou transação, mas, sim, submissão de uma controvérsia à 
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 BINENBOJM, Gustavo. As parcerias público-privadas (PPPS) e a Constituição. Revista de direito 

administrativo, Rio de Janeiro, v. 241, jul.-set./2005, p. 173. O autor esclarece, além disso, que a arbitragem não 

equivale a um ato de disposição. A Administração, quando credora, terá no procedimento arbitral uma via mais 

célere e, portanto, mais eficiente para buscar seu crédito. De outro lado, não poderá ela recusar-se a utilizar a 

arbitragem por ser o Judiciário mais moroso (quando for devedora), uma vez que tal argumento macularia o 

princípio da moralidade administrativa (idem, p. 174). 
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 Alexandre Monteiro adota a diferenciação entre interesses públicos primários (ou da coletividade) e interesses 

públicos secundários (ou patrimoniais da Administração), reconhecendo a arbitrabilidade objetiva para esses 

últimos (MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo. Administração pública consensual e a arbitragem. 

Revista de arbitragem e mediação, São Paulo, ano 09, n. 35, out.-dez./2012, p. 127). 
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 Com essa premissa, Marco Antonio Rodrigues sugere que se diferencie a indisponibilidade do interesse 

público e a indisponibilidade dos meios utilizados para atingi-lo (RODRIGUES, Marco Antonio. A fazenda 

pública no processo civil. São Paulo: Atlas, 2016, p. 388). 
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 CALMON, Eliana. A arbitragem e o poder público. Revista de arbitragem e mediação. São Paulo, ano 07, n. 

24, jan.-mar./2010, p.11. De todo modo, esse argumento, que também fora sustentado de relação à arbitragem 

envolvendo particulares, foi refutado pelo STF, ao julgar, em 12.12.2001, a SE 5206, não se justificando a sua 

invocação para afastar o cabimento do uso do instituto pela Administração Pública. 
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solução por um terceiro imparcial
145

. Quanto ao art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/1993, sustenta-se 

que essa cláusula se refere à indicação do foro competente na hipótese de necessidade de 

acesso à via judicial (para, por exemplo, pretender a invalidação da sentença arbitral), não 

significando restrição à arbitragem
146

.  

A Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, alterou dispositivos da Lei nº 9.307/1996 (Lei 

de Arbitragem), nela inserindo autorização expressa para que a Administração Pública possa 

valer-se da arbitragem para solucionar conflitos atinentes a direitos patrimoniais disponíveis. 

Para essa finalidade, esclareceu, ainda, que à autoridade ou ao órgão competente para a 

realização de acordos e transações competirá, igualmente, a celebração de convenção de 

arbitragem, bem como que a arbitragem realizada será somente a de direito (vedada a de 

equidade) e respeitará o princípio da publicidade
147

.  

A modificação legislativa supramencionada objetiva encerrar histórica divergência 

doutrinária acerca do uso da via arbitral pela Administração Pública, fazendo inserir, no 

ordenamento jurídico brasileiro, previsão geral de cabimento de arbitragem envolvendo entes 

públicos.  

 O ordenamento jurídico brasileiro registrou um paulatino aumento da tendência de 

reconhecimento da arbitragem como via possível de solução de conflitos envolvendo o Poder 

Público. Este movimento coaduna-se com o de abertura da Administração ao agir 

consensual
148

, revelando o crescimento da importância do consenso em lugar do comando
149

. 
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 No Direito argentino, essa posição é adotada por CANASI, José. Derecho administrativo. Buenos Aires: 

Ediciones Depalma, 1974, v. 2, p. 682.  
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 HIGA, Alberto Shinji. Notas sobre o uso da arbitragem pela administração pública. In: DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella (org.). Direito privado administrativo. São Paulo: Atlas, 2013, p. 34. Ao lado desses argumentos, 

o autor ainda aponta que a arbitragem não obsta a apreciação judicial quando prevista em lei nem impede a 

impugnação do ato por terceiro.  
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 Tais alterações foram inseridas nos §§1º e 2º do art. 1º e no §3º do art. 2º da Lei nº 9.307/1996 pelo art. 1º da 

Lei nº 13.129/2015. 
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 PEREIRA, César A. Guimarães; TALAMINI, Eduardo. Arbitragem e poder público: o esboço de um 

consenso e novos desafios. In: PEREIRA, César A. Guimarães; TALAMINI, Eduardo (coord.). Arbitragem e 

poder público. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 10. 
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 Tentativas legislativas no sentido de vedar ou restringir a utilização da arbitragem pelo Poder Público também 

foram notadas nesse interregno. Marco Antonio Rodrigues registra que a Proposta de Emenda Constitucional que 

deu origem à EC nº 45/2004 contemplava um art. 11, que não foi aprovado, vetando o uso do juízo arbitral pelas 

entidades de direito público (RODRIGUES, Marco Antonio. A fazenda pública no processo civil. São Paulo: 

Atlas, 2016, p. 386). Selma Lemes, a seu turno, relata que, durante tramitação do projeto da nova lei de 

arbitragem na Câmara dos Deputados (atual Lei nº 13.129/2015), foram introduzidas sugestões que tendiam a 

reduzir a aplicabilidade da arbitragem no âmbito da Administração Pública, seja por atrelá-la à necessidade de 

regulamentação posterior, seja pela intenção de prever a necessidade de inserção da cláusula compromissória no 

edital de licitação. Tais sugestões foram recusadas (LEMES, Selma Maria Ferreira. Anotações sobre a nova Lei 

de Arbitragem. Revista de arbitragem e mediação, ano 12, v. 47, out.-dez./2015, p. 39).  Os insucessos dessas 

propostas legislativas tendentes a restringir ou eliminar o acesso à via arbitral pelo Poder Público reforça a 

constatação de que o movimento de consensualização da atividade administrativa é inegavelmente ascendente.  
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No mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 previu, dentre suas normas 

fundamentais (art. 3º, §1º), a arbitragem como meio de resolução de conflitos, inserindo-a, 

inclusive, no mesmo artigo em que também reafirmou o direito constitucional de acesso ao 

Poder Judiciário e explicitou a relevância do estímulo aos meios consensuais de composição 

das controvérsias (mediação e conciliação)
150

. Mais adiante, no art. 42, ao tratar da 

competência, o CPC/2015 ressalva o direito das partes de instituir juízo arbitral, na forma da 

lei. 

 

1.4.8 Mediação (e conciliação) 

 

A mediação enquadra-se dentre as técnicas consensuais de solução de conflitos, ao lado 

da negociação direta e da conciliação. Distinguir tais figuras revela-se tarefa primordial ao 

desenvolvimento deste tópico. 

A negociação direta é meio consensual de solução de conflitos levado a efeito pelas 

próprias partes envolvidas na controvérsia, sem qualquer participação de terceiro imparcial. 

Embora possa haver negociadores profissionais e/ou advogados, esses são contratados pelas 

próprias partes para defesa de seus interesses na atividade negocial
151

. 

A conciliação e a mediação, por sua vez, são ambas técnicas de solução consensual (não 

adversarial) de controvérsias nas quais há a participação de um terceiro imparcial
152

. Na 

conciliação, o terceiro (conciliador) sugere soluções do conflito aos litigantes, incitando-os ao 

alcance de uma autocomposição de seus interesses. Pode ocorrer em esfera extra ou 

endoprocessual. A mediação, na mesma linha, também se qualifica como meio consensual de 

superação de controvérsias, dentro ou fora de um processo judicial. Nela, porém, o terceiro 
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 Para Marco Antônio Rodrigues, a topografia do dispositivo revela que o legislador objetivou conferir igual 

dignidade a todos esses mecanismos de solução de conflitos e de pacificação social (RODRIGUES, Marco 

Antonio. A fazenda pública no processo civil. São Paulo: Atlas, 2016, p. 367).  
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 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira. Origem e evolução 

até a Resolução nº 125, do Conselho Nacional de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 37. 
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 Luigi Paolo Comoglio, Corrado Ferri e Michele Taruffo, ao apresentarem os distintos métodos de solução de 

conflitos existentes além do processo, referem-se à conciliação, malgrado o façam em acepção próxima àquela 
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que, na arbitragem, o acordo celebrado pelas partes consiste na aceitação de submeter o conflito que as envolve à 

solução por um terceiro imparcial, solução esta que as vinculará (COMOGLIO, Luigi Paolo; FERRI, Corrado; 

TARUFFO, Michele. Lezioni sul processo civile: Il processo ordinario di cognizione. 3. ed. Bologna: Il Mulino, 

2005, p.18). 
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concita as partes e se autocomporem sem apresentar propostas conducentes à solução da 

controvérsia
153

. 

A escolha da adequada técnica de busca do consenso autocompositivo intermediada por 

um terceiro imparcial (mediação ou conciliação) condiciona-se às características da relação 

interpessoal subjacente ao litígio surgido. Se, entre os sujeitos, a relação estabelecida é de 

cunho duradouro, com prevalência de elementos subjetivos (relações familiares, de 

vizinhança e de sociedade, por exemplo), a mediação apresenta-se como meio mais 

apropriado a ser utilizado. 

Na mediação, busca-se, precipuamente, recompor a via dialógica entre as partes 

envolvidas, pacificando-as, uma vez que as questões subjetivas subjacentes à controvérsia 

interferem, por vezes de modo decisivo, no alcance de uma solução consensual para o 

conflito. Por essa razão, o mediador atua, não apresentando propostas de solução concretas 

para o problema a resolver, mas, sim, na tentativa de restabelecer o diálogo entre os sujeitos 

da relação intersubjetiva da qual advém o conflito surgido
154

. 

Na conciliação, por sua vez, os litígios possuem caráter mais objetivo: as relações 

interpessoais porventura existentes são superficiais e não determinantes para a solução do 

conflito havido (um acidente de trânsito envolvendo pessoas desconhecidas entre si, por 

exemplo). O papel do terceiro imparcial (conciliador), neste caso, centra-se no atingimento de 

um espaço de consenso entre as partes, ressaltando os pontos comuns por elas externados em 

suas manifestações e propondo soluções para a controvérsia instalada
155

. 

A mediação é meio natural de solução de conflitos e suas origens remotas são difíceis 

de definir, registrando-se atividades dessa natureza em culturas absolutamente díspares 

(cultura tribal africana, cultura greco-romana, dentre outras)
156

. Sob a perspectiva moderna, 

sua (re)valorização ocorreu no direito norte-americano, no início do século XX, 

incrementando-se, sobretudo, a partir da segunda metade daquele século
157

.  
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 A história do surgimento do instituto da mediação (em sua perspectiva moderna) e de seu desenvolvimento 

em países da América (Estados Unidos e Argentina), na União Europeia e em países da Europa (França, Itália e 

Portugal), bem assim no Japão é apresentada por: DEMARCHI, Juliana. Mediação - proposta de implementação 
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No Brasil, a valorização e o estímulo à utilização do instituto são relativamente 

recentes, situando-se na década de 90 do século XX, sob o influxo de palestras e cursos 

ministrados por especialistas estrangeiros (norte-americanos e argentinos, em sua maioria) no 

país. O incremento dessa atividade deu-se pari passu com o advento da Lei de Arbitragem e 

com o surgimento das câmaras de arbitragem e mediação daí derivadas
158

. 

Até o ano de 2015, o que havia acerca do tema eram referências pontuais (e por vezes 

inadequadas) ao instituto da mediação em diplomas isolados no ordenamento jurídico 

brasileiro. Tome-se, por exemplo, a Lei nº 9.870/1999, que dispõe sobre o valor de anuidades 

escolares, cujo art. 4º refere-se à “decisão do mediador” acerca do valor arbitrado para a 

anuidade escolar. A despeito da utilização do termo “mediador” no dispositivo em comento, 

verifica-se que não se trata propriamente de mediação, uma vez que nessa técnica não há 

proferimento de decisão por terceiro, podendo ocorrer, no máximo, a autocomposição pelos 

envolvidos no conflito.  

Outro exemplo concerne à utilização da mediação como mecanismo de solução de 

litígios relacionados à participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, tal 

como previsto no art. 4º, I, da Lei nº 10.101/2001
159

. 

Em 27/09/2007, foi criada, no âmbito federal, pelo Ato Regimental nº 05, a Câmara de 

Conciliação
160

 e Arbitragem da Administração Federal (CCAF). Sua finalidade consistiu, 

primordialmente, na prevenção e solução de conflitos nos quais estivesse(m) envolvida(s) a 

                                                                                                                                                                                     
no processo civil brasileiro. Tese de doutorado.  São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

2007, p. 184-210. Registre-se, em destaque, a referência feita pela autora à Administrative Dispute Resolution 

Act de 1996, que determinou às agências federais norte-americanas o uso dos “meios alternativos” de solução de 

controvérsias em questões afetas às suas áreas de atuação (idem, p. 187).  
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 BRAGA NETO, Adolfo. Marco legal da mediação – Lei 13.140/2015 – comentários iniciais à luz da prática 

brasileira. Revista de arbitragem e mediação, ano 12, v. 47, out.-dez./2015, p. 260. 
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 Referência à mediação consta, ainda, também no Direito do Trabalho, na Lei nº 10.192/2001, art. 11, tendo 

por objeto reajuste salarial. 
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 No regramento da CCAF, os termos conciliação e mediação são utilizados como sinônimos (CÂMARA DE 

CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL – CCAF. Cartilha. 3. ed. Brasília: 

Advocacia-Geral da União, 2012, p. 12. Disponível em: <www.agu.gov.br/page/download/index/id/16042687>. 

Acesso em: 27/04/2016). A cartilha segue o posicionamento explicitado em: AZEVEDO, André Gomma de. 

Perspectivas deontológicas do exercício profissional da magistratura: apontamentos sobre a administração de 

processos autocompositivos. Revista CEJ, Brasília, n. 24, jan.-mar./2004, p. 20, nota de rodapé 07 (há versão 

eletrônica do artigo disponível em <http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/592/772>). Segundo 

o autor, a equiparação entre os termos decorre do fato de não haver distinção entre os efeitos jurídicos 

decorrentes da utilização de um ou de outro deles. Informa seguir tendência já verificada em países como 

Canadá, Reino Unido e Austrália. Este trabalho optou por fazer a diferenciação entre os conceitos, na linha, 

inclusive, do que se encontra atualmente disciplinado no art. 165, §§2º e 3º, do CPC/2015. Registre-se, ainda, 

por oportuno, que o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 13.140/2015 consagra um conceito legal de mediação: 

“considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido 

ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a 

controvérsia”. 
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União e/ou entidade da Administração Pública Federal
161

. Posteriormente, passou a abranger, 

também, controvérsias entre tais entidades e entes de outras unidades federativas (Distrito 

Federal, Estados e Municípios). 

Em 29/11/2010, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 125, 

dispondo sobre a “Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses no âmbito do Poder Judiciário”, voltada, sobretudo, a disseminar uma “cultura de 

pacificação social” no país (art. 2º). Ao Poder Judiciário foram impostos deveres de promoção 

dessa política pública
162

, cabendo-lhe, especialmente, oferecer mecanismos consensuais de 

solução de conflitos
163

. 

O Código de Processo Civil de 2015 encampa claramente essa política judiciária, não 

apenas ao prever a valorização do sistema multiportas de solução de conflitos no bojo de suas 

normas fundamentais (art. 3º), mas, também, em diversos outros dispositivos legais que 

reforçam esse estímulo à busca de soluções concertadas
164

. As atividades de mediação e 

conciliação encontram-se disciplinadas nos arts. 165 a 175 do CPC/2015. 

Faltava, porém, regramento específico voltado a disciplinar a mediação no Brasil
165

. Tal 

marco legal adveio com a aprovação da Lei nº 13.140, de 26/06/2015, diploma este que 

dispõe sobre a mediação entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos envolvendo 

a Administração Pública
166

.  
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resolução de conflitos no novo Código de Processo Civil: comentários à Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 

Olinda: Livro Rápido, 2015.  
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 Cumpre ressaltar que, diferentemente do que ocorre com a arbitragem, o art. 3º da Lei nº 13.140/2015 admite 

possa ser objeto de mediação conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que 

admitam transação, desde que, no último caso, haja homologação judicial, com prévia oitiva do Ministério 

Público, conforme parágrafo 2º do mesmo artigo. 
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Em relação à autocomposição de controvérsias no âmbito da Administração Pública, o 

art. 32 da Lei nº 13.140/2015 autoriza os entes federativos a criar câmaras de prevenção e 

resolução administrativa de conflitos, vinculadas aos seus respectivos órgãos de advocacia 

pública. Essas câmaras terão competência não apenas para dirimir conflitos entre órgãos e 

entidades da Administração Pública (na linha do que já vinha sendo realizado pela Câmara de 

Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF), mas, também, para avaliar a 

possibilidade de composição de conflitos entre particulares e pessoas jurídicas de direito 

público e para promover a celebração de termos de ajustamento de conduta
167

. 

O estímulo à adoção de soluções consensuais de conflito pela Administração (não 

apenas da mediação, registre-se) revela-se, ainda, no teor do art. 33 da Lei de Mediação, que 

autoriza a utilização, pela Administração Pública, do procedimento previsto para a mediação 

envolvendo particulares, até que haja a criação da câmara de mediação pelo ente federativo. 

Há, inclusive, previsão de instauração, de ofício ou por provocação, de procedimento de 

mediação coletiva de conflitos que digam respeito à prestação de serviços públicos (art. 33, 

parágrafo único, da Lei de Mediação). 

A Lei nº 13.140/2015 explicita uma clara convocação legislativa da Administração 

Pública à prática da mediação para solução de conflitos entes órgãos e entidades 

administrativas e, também, com particulares. A ideia de gestão pública compartilhada e 

cooperativa, consentânea com a de democracia participativa, pressupõe a valorização de 

múltiplas vias de diálogo com o administrado. 

Ao submeter um conflito com um particular à técnica de mediação, a Administração 

Pública desatrela-se de sua postura imperativa e autoritária, em busca de uma solução 

consensual da controvérsia, construída de modo paritário, racional e participativo. O 

particular participa da construção da decisão final a ser implantada, fruto do consenso, quando 

alcançado (o acordo celebrado valerá como título executivo extrajudicial – art. 32, §3º, da Lei 

de Mediação). Promove-se, com a prática da mediação, a emancipação social por intermédio 
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 O art. 43 da Lei nº 13.140/2015 prevê, ainda, a possibilidade de criação de câmaras para a resolução de 
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art. 174 do CPC/2015. 
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do empoderamento individual
168

. 

A mediação ocupa posição de destaque na perseguida mudança cultural que reclama do 

indivíduo o exercício de sua cidadania pela participação, em lugar de simplesmente aguardar 

a resposta estatal
169

. Em suma, o estímulo ao uso da mediação (e da conciliação) pela 

Administração Pública é fator que corrobora a ideia de ampla abertura do Direito brasileiro à 

consensualidade. 

 

1.4.9 O (revogado) art. 17, §1º, da Lei de Improbidade Administrativa e seu histórico 

descompasso com a progressiva abertura do Direito Administrativo à consensualização. 

 

No capítulo destinado à Administração Pública, a Constituição Federal de 1988 inseriu 

o §4º no seu art. 37, estabelecendo sanções variadas aos agentes que praticassem atos de 

improbidade administrativa (suspensão de direitos políticos, perda de função pública, 

indisponibilidade de bens, dever de ressarcimento ao erário, sem prejuízo de ter contra si 

ajuizada a ação penal cabível). O artigo em referência, no entanto, limitou-se a prever, no seu 

caput, o princípio da moralidade, e a preconizar, no aludido §4º, a necessidade de combate 

aos atos que o malfiram, sem, contudo, especificá-los.  

A identificação dos atos de improbidade administrativa e as suas disciplinas material e 

processual foram integradas ao ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 8.429/1992, 

apelidada de Lei de Improbidade Administrativa. Referido diploma legal contemplava, em seu 

art. 17, §1º, vedação expressa à celebração de transação, acordo ou conciliação em ações de 

improbidade
170

. 

                                                           
168
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 Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa 

jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. §1º É vedada a transação, acordo ou 

conciliação nas ações de que trata o caput (...)” 
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A previsão legislativa encartada no art. 17, §1º, da Lei nº 8.429/1992 lastreava-se, à 

época, em duas razões basilares. A primeira delas consistia na simetria que o instituto da 

improbidade administrativa sempre buscou com relação ao processo penal. Quando do 

advento da Lei nº 8.429/1992, o sistema processual penal repudiava soluções negociadas, 

pautando-se, rigidamente, no princípio da indisponibilidade da ação penal. Como reflexo, a 

ação de improbidade tampouco admitiu qualquer solução de natureza negocial. A segunda 

razão residia na concepção de que o interesse público seria, sempre, absolutamente 

indisponível
171

. 

A Medida Provisória nº 703, de 18 de dezembro de 2015, que promoveu alterações na 

Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) para dispor sobre acordos de leniência, havia 

expressamente revogado, em seu art. 2º, I, o dispositivo legal em tela (art. 17, §1º, da Lei nº 

8.429/1992). Além disso, a MP nº 703/2015 havia alterado a redação do art. 30 da Lei 

Anticorrupção, prevendo a possibilidade de o acordo de leniência celebrado com base em tal 

Lei incluir penalidades decorrentes de ato de improbidade administrativa, influindo, portanto, 

nos respectivos processos de responsabilização pela prática de tais atos (art. 30, I, da Lei nº 

12.846/2013). 

Era questionável a constitucionalidade, no particular, da Medida Provisória nº 

703/2015, uma vez que revogou regra de Direito Processual, deixando de observar, portanto, 

o limite material consignado no art. 62, §1º, I, b, da Constituição Federal de 1988
172

. A 

temática tornou-se, no entanto, superada com a expiração do prazo de vigência da referida 

Medida Provisória, fato ocorrido em 29/05/2016 e declarado no Ato Declaratório do 

Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 27, de 2016. Não se consumou, assim, a 

revogação expressa do art. 17, §1º, da Lei nº 8.429/1992. 

A perda de vigência da Medida Provisória nº 703/2015 não é, todavia, fundamento 

suficiente a que se afaste, de lege lata, a possibilidade de negociação em ação de improbidade 

administrativa. Nenhum dos fundamentos que outrora conferiram lastro ao surgimento do 

texto normativo inserto no art. 17, §1º, da Lei nº 8.429/1992 se mantém nos dias atuais. O 

texto normativo que consagrou vedação de negociação em ação de improbidade 

administrativa não se coaduna com o sistema jurídico pátrio atual, tendo sofrido inequívoca 

revogação tácita, como se demonstrará. 
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 DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2016, v. 4, p. 315-316. 
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 Nesse sentido: DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de direito processual civil. 10. 

ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 4, p. 317. 
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Entre o momento do surgimento do art. 17, §1º, da Lei nº 8.429/1992 (em junho/1992) e 

os dias atuais, ou seja, no interstício de cerca de vinte e quatro anos, verificou-se uma 

verdadeira fossilização do enunciado normativo e, consequentemente, a obsolescência da 

regra dele decorrente. O seu descompasso com o ordenamento jurídico há muito se tornara 

evidente.  

É certo que uma das razões que deram ensejo ao surgimento do texto normativo em 

exame foi a sincronia entre a ação de improbidade administrativa e o Processo Penal (que 

àquela época não se coadunava com a adoção de soluções negociadas em matéria de 

persecução criminal). 

Sucede que o Direito Penal (por natureza sancionador) passou a admitir, ao surgimento 

da Lei nº 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais) a possibilidade de celebração de 

transação penal, para os crimes de menor potencial ofensivo, e de suspensão condicional do 

processo (que abrange outros crimes não enquadrados naquela categoria). No primeiro caso 

(art. 76), a negociação cinge-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos ou à redução da multa penal. É aplicável a contravenções penais e a delitos cuja pena 

máxima abstratamente cominada não extrapole dois anos, cumulada ou não com multa (art. 

61).  

Já a suspensão condicional do processo dirige-se aos crimes cuja pena mínima 

cominada seja igual ou inferior a um ano (art. 89). Neste caso, suspende-se o curso do 

processo para que o demandado, desde que primário e não sujeito a outra persecução penal, 

repare o dano provocado (se possível), deixe de frequentar determinados locais, dentre outras 

condições apostas no §1º do art. 89 da Lei nº 9.099/1995. Ao final, cumpridos os requisitos, 

extingue-se a punibilidade. 

O sistema jurídico passou, assim, a albergar situação no mínimo incoerente. O agente 

público que, por exemplo, aplicasse verba pública de modo irregular estaria sujeito a ter a sua 

conduta enquadrada, a um só tempo, como ato de improbidade administrativa (art. 10, XI, da 

Lei nº 8.429/1992) e como crime contra a Administração Pública (emprego irregular de 

verbas ou rendas públicas, sujeito a pena de detenção de um a três meses ou multa – art. 315 

do CP). Diante desse quadro, o agente poderia, na esfera penal, celebrar transação penal ou 

obter a suspensão condicional do processo com superveniente extinção da punibilidade. Mas 

não poderia, segundo disciplinava o art. 17, §1º, da Lei nº 8.429/1992, celebrar acordo 
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concernente à conduta caracterizada como improbidade administrativa, mesmo que se tratasse 

de ato de pequena repercussão financeira
173

. 

Mais tarde, com o advento da Lei nº 12.850/2013, houve ainda maior ampliação do 

âmbito de consensualidade no processo penal, com a atribuição, ao instituto da colaboração 

premiada, de autêntico caráter negocial misto (penal e processual penal), do qual poderá 

advir, em favor do acusado, o perdão judicial, a redução da pena privativa de liberdade ou a 

sua conversão em pena restritiva de direito. 

Poder-se-ia argumentar que o fenômeno de consensualização verificado na seara penal 

não haveria de influir no âmbito administrativo, tendo em vista a (relativa) independência 

entre as esferas. Muito embora esse fundamento possa ser rebatido
174

, sequer se faz necessário 

este esforço. 

O Direito Administrativo sancionador também sofreu o influxo da consensualização, 

descaracterizando-se, assim, o segundo fundamento sobre o qual se estruturava a regra 

extraída do art. 17, §1º, da Lei nº 8.429/1992. Em matéria de defesa da concorrência, há 

previsão de celebração de acordo de leniência desde o ano 2000 (Lei nº 8.884/1990, alterada, 

no particular pela MP nº 2.055/2000, cuja quarta reedição foi convertida na Lei nº 

10.149/2000). No combate à corrupção, o acordo de leniência é instrumento consensual 

regrado desde 2013 (Lei nº 12.846/2013), com previsão de aplicação, ainda, ao âmbito 

licitatório. 

A justificativa que historicamente lastreou o art. 17, §1º, da Lei nº 8.429/1992 perdeu 

paulatinamente substância com a abertura do Direito Administrativo sancionador à 

consensualidade. Cresceu o descompasso da regra com a realidade e sua manutenção no 

sistema tornava-o incoerente e desigual. 

Basta que se tome como exemplo a prática, por determinada pessoa jurídica, da conduta 

ilícita descrita no art. 5º, I, da Lei nº 12.846/2013 (Lei da Empresa Limpa ou Lei 

Anticorrupção). O referido dispositivo reputa ato lesivo à Administração Pública, nacional ou 
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 Essa ponderação quanto ao sistema menos rígido no âmbito criminal e mais rígido na seara administrativa 

(embora sem referência a exemplos) foi objeto de reflexão por MIRANDA, Gustavo Senna. Princípio do juiz 

natural e sua aplicação na Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: RT, 2007, p. 248 e por CABRAL, 

Antonio do Passo. A Resolução nº 118 do Conselho Nacional do Ministério Público e as convenções 

processuais. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2015, p. 547. 
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 Poder-se-ia afirmar que a indisponibilidade do direito em jogo também se revela presente (e com ainda maior 

força) no Direito Penal, jungido ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, este que é relativizado pelo uso 

de instrumentos como a colaboração premiada. 
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estrangeira, aquele consistente em dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público ou a alguém a ele relacionado. 

A existência do ilícito administrativo em debate pressupõe, necessariamente, a presença 

de um agente público que receba (levando em consideração essa específica conduta e não as 

de oferecer ou prometer, também relacionadas no mesmo inciso) a vantagem indevida. E, ao 

fazê-lo, incorrerá na prática de ato qualificado na Lei nº 8.429/1992 como de improbidade 

administrativa (art. 9º, I a III, da referida Lei). 

Diante desse quadro e à vista de duas condutas ilícitas necessariamente conjugadas (sem 

a pessoa jurídica que conceda a vantagem não há o recebimento desta pelo agente público e 

vice-versa), ambas configuradoras de ilícitos administrativos (apenas destinados a sujeitos 

ativos diferentes), o ordenamento jurídico a elas conferia, abstratamente, soluções 

absolutamente distintas. 

 O sistema brasileiro consentia que a pessoa jurídica infratora pudesse celebrar acordo 

de leniência e o agente público infrator não dispunha de qualquer mecanismo para buscar uma 

solução consensual (que será ou não adotada, logicamente, a depender do caso concreto). 

O art. 17, §1º, da Lei nº 8.429/1992 encontra-se tacitamente revogado. E dois são os 

fundamentos possíveis para sustentar esta conclusão. O primeiro concerne à análise 

sistemática do dispositivo à luz do ordenamento jurídico pátrio. Com o surgimento da Lei nº 

12.846/2013, implementou-se no sistema jurídico brasileiro um verdadeiro microssistema de 

combate a atos lesivos à Administração Pública
175

. A previsão de celebração de acordos de 

leniência naquele diploma, que guarda um espaço de interseção com o âmbito de 

aplicabilidade da Lei de Improbidade, sustenta o posicionamento doutrinário quanto à 

possibilidade de uso atípico desse instituto em ações de improbidade
176

. 

Mas ainda que não se admita a superação do texto normativo em razão dessa 

estruturação sistemática em sentido divergente ao da norma que dele antes se extraía, o fato é 

                                                           
175

 Defendendo a existência de um microssistema de combate à corrupção formado não apenas pelas Leis nº 

8.429/1992 e 12.850/2013, mas, também, pelas Leis nº 12.529/2011 e 12.846/2013 e, com base nessa premissa, 

sustentando que, por razões de lógica e coerência, as disposições concernentes à colaboração premiada devem 

ser estendidas e aplicadas às ações de improbidade administrativa: DINO, Nicolao. A colaboração premiada na 

improbidade administrativa: possibilidade e repercussão probatória. In: SALGADO, Daniel de Resende; 

QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de (org.). A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. Salvador: Juspodivm, 

2015, p.457-458.  
176

 CABRAL, Antonio do Passo. A Resolução nº 118 do Conselho Nacional do Ministério Público e as 

convenções processuais. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios 

processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 547; DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso 

de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 4, p. 316. 
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que também a Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação) refere-se, expressamente, à possibilidade 

de acordo em procedimento de mediação quando a matéria objeto do litígio estiver sendo 

discutida em ação de improbidade administrativa, desde que haja expressa anuência do juiz da 

causa ou do ministro relator (art. 36, §4º).  

O dispositivo legal em comento, de caráter genérico, disciplina a temática relativa à 

convencionalidade na ação de improbidade administrativa de forma dissonante e incompatível 

com aquela estabelecida no art. 17, §1º, da Lei nº 8.429/1992. Assim fazendo, promoveu, 

indubitavelmente, a revogação tácita desse texto normativo, nos termos do art. 2º, §1º, da 

LINDB. 

O cenário legislativo atual não contempla, portanto, restrição geral à celebração de 

acordo que tenha por objeto ato de improbidade administrativa. Ao revés, há previsão que 

expressamente consigna essa possibilidade. Tal circunstância é significativa, uma vez que a 

Lei nº 13.140/2015 afastou, tacitamente, regra que tradicionalmente sustentou o fundamento 

doutrinário de que o Estado não poderia celebrar acordos substitutivos em matéria 

sancionatória, dada a indisponibilidade do direito em jogo, pertencente à coletividade
177

. 

Acerca de tal dispositivo ora revogado, parte da doutrina defendia uma imediata 

releitura da vedação legal, relativizando-a para o fim de ajustá-la a parâmetros consentâneos à 

razoabilidade, o que pressuporia, por exemplo, a admissão da conciliação nos casos de dano 

decorrente de ato culposo
178

. Outra parcela doutrinária entendia errônea a rigidez normativa e 
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 José Antônio Lisbôa Neiva centra-se em tal argumento para apontar a correção do art. 17, §1º, da Lei nº 

8.429/1992, texto normativo que, para ele, seria até mesmo dispensável. O único negócio jurídico admissível, 

segundo o autor, seria o negócio unilateral que implicasse no reconhecimento da procedência do pedido pelo 

demandado (NEIVA, José Antônio Lisbôa. Improbidade administrativa: legislação comentada artigo por artigo, 

doutrina, legislação e jurisprudência. Niterói, RJ: Impetus, 2009, p. 173-174). 
178

 Nesse sentido, entendendo possível a celebração de acordo em ação de improbidade (antes da revogação 

tácita do art. 17, §1º, da Lei nº 8.429/1992) quando se busque apenas a reparação do dano (ou a restituição de 

valor) ou quando as demais penas houverem sido atingidas pela prescrição: GAJARDONI, Fernando da Fonseca 

et. al. Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: RT, 2010, p. 315. Bruno Takahashi, por sua 

vez, defendeu o cabimento de solução consensual em sede de improbidade administrativa, com a celebração de 

termos de ajustamento de conduta naquela demanda (valendo-se, para tanto, do regramento previsto no art. 5º, 

§6º, da Lei nº 7.347/1985), nos quais não haja disposição de bens ou de valores (descontos, renúncia ao crédito), 

limitando-se a matéria concertada a ajustes secundários atinentes à reparação dos danos ou ao ressarcimento ao 

erário (condições, prazo de pagamento, modo de reparação) e à tutela preventiva do patrimônio público 

(TAKAHASHI, Bruno. A solução consensual de controvérsias e o art. 17, §1º, da Lei de Improbidade 

Administrativa. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 102, v. 927, jan./2013, p. 32-35). Marino Pazzaglini Filho 

reputava possível a celebração da transação quando a demanda judicial se limitasse a vindicar a restituição do 

acréscimo patrimonial indevidamente recebido pelo praticante da conduta ímproba ou por terceiro ou, ainda, a 

reparação da lesão patrimonial causada ao erário (PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade 

administrativa comentada: aspectos constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de 

responsabilidade fiscal. Legislação e jurisprudência atualizadas. São Paulo: Atlas, 2002, p. 176). Em sentido 

semelhante, Carlos Frederico Brito dos Santos defendia que, por razões lógicas, a legislação não vedava a 

realização de acordo para mero parcelamento do valor integral do débito, devidamente atualizado. Apontava, 
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necessária a sua superação, mas a condicionava a alterações legislativas futuras (soluções de 

lege ferenda)
179

. Havia quem, por fim, reputasse acertado o comando normativo, sem buscar 

excepcioná-lo
180

. 

Na jurisprudência, o art. 17, §1º, da Lei nº 8.429/1992 foi invocado em recentes 

decisões do Superior Tribunal de Justiça (anteriores à revogação tácita do dispositivo), 

reafirmando-se o descabimento de autocomposição em sede de ação de improbidade
181

.  

Ainda não houve maturação doutrinária e jurisprudencial quanto à revogação tácita 

ocorrida. Afina-se ela, inegavelmente, ao espírito do Código de Processo Civil de 2015, no 

tocante ao estímulo à adoção de soluções consensuais de conflitos
182

, bem como à tendência 

                                                                                                                                                                                     
ainda, a ausência de razoabilidade na proibição legal de realização de acordo quando o ato de improbidade fosse 

praticado culposamente, embora reconhecesse a vedação legal, no particular (SANTOS, Carlos Frederico Brito 

dos. Improbidade administrativa: reflexões sobre a Lei nº 8.429/92. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 145-146). 

Hélio do Valle Pereira posicionava-se no sentido de reputar possível a celebração de termo de ajustamento de 

conduta para questões relativas à Lei de Improbidade, com base no art. 5º, §6º, da Lei de Ação Civil Pública (Lei 

nº 7.347/1985), ao menos para disposição quanto a questões atinentes ao prazo e ao modo de pagamento do 

débito (PEREIRA, Hélio do Valle. Manual da fazenda pública em juízo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 521). 
179

 MIRANDA, Gustavo Senna. Princípio do juiz natural e sua aplicação na Lei de Improbidade Administrativa. 

São Paulo: RT, 2007, p. 248. Gustavo Miranda, na obra em referência, propugnava por mudança legislativa que 

possibilitasse a composição quando o ato ímprobo houvesse sido praticado sem dolo ou se revelasse de pequena 

monta e desde que o agente público não fosse reincidente. Marcelo Figueiredo, antes mesmo do advento das leis 

que disciplinaram os acordos de leniência no Direito Administrativo brasileiro, já defendia, de lege ferenda, a 

possibilidade de utilização desses acordos em ações de improbidade administrativa, com lastro em experiências 

já vivenciadas nos direitos norte-americano e italiano, reduzindo-se penas imputadas a agentes públicos que 

colaborassem com a instrução processual ou que manifestassem intenção de ressarcir integralmente o dano 

causado ao erário, por exemplo. De lege lata, o autor admitia acordo para regular a forma em que se daria o 

ressarcimento do dano causado ao erário (FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à Lei 

8.492/92 e legislação complementar. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 92-93). Defendendo, de lege ferenda, 

a utilização da colaboração premiada em ações de improbidade: MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva. Probidade 

administrativa. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 362-363.  
180

 NEIVA, José Antônio Lisbôa. Improbidade administrativa: legislação comentada artigo por artigo, doutrina, 

legislação e jurisprudência. Niterói, RJ: Impetus, 2009, p. 173-174; FAZZIO JUNIOR, Waldo. Improbidade 

administrativa: doutrina, legislação e jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 456-457; MATTOS, 

Mauro Roberto Gomes de. O limite da improbidade administrativa: o direito dos administrados dentro da Lei nº 

8.429/92. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2004, p. 501-502 (posteriormente, Mauro Mattos passou a admitir a 

desistência da ação pelo Ministério Público quando se tratar conduta de menor potencial ofensivo, face ao 

princípio da insignificância: MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. O limite da improbidade administrativa: 

comentários à Lei nº 8.429/92. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 537-540); SPITZCOVSKY, Celso. 

Improbidade administrativa. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 256-257. Afirmando ser a impossibilidade de 

transação um dos pontos distintivos dos ritos da ação de improbidade administrativa e da ação civil pública (e, 

portanto, reconhecendo a inviabilidade de acordo naquela demanda, sem apresentar qualquer juízo crítico ao 

dispositivo, do que se conclui pela sua aceitação sem ressalvas): PAVAN, Dorival Renato; CAPELARI, Bruna. 

O art. 17 da Lei nº 8.429/92 e os principais aspectos processuais da ação de improbidade administrativa. In: 

LUCON, Paulo Henrique dos Santos; COSTA, Eduardo José da Fonseca; COSTA, Guilherme Recena (coord.).  

Improbidade administrativa: aspectos processuais da Lei nº 8.429/92. São Paulo: Atlas, 2015, p. 76. 
181

 Este posicionamento foi externado no RESP 1198424/PR (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 

publicado no DJE de 18/04/2012) e no RESP 1217554/SP (Relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no DJE 

de 22/08/2013), ambos da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
182

 Apontando essa conformidade e fazendo referência, especificamente, aos arts. 3º, §3º (que prevê, como norma 

fundamental do processo civil brasileiro, o estímulo às soluções consensuais de conflitos) e 174 (criação de 

câmaras de mediação e conciliação pelos entes estatais) do CPC/2015: ROMERO, William; POMBO, Rodrigo 

Goulart de Freitas. Aplicação subsidiária do NCPC ao mandado de segurança e à ação de improbidade 
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de expansão da consensualidade administrativa que vem transformando o Direito brasileiro. 

Mudança tardia, mas, ainda assim, de extrema relevância para conferir sentido e coesão ao 

trato da prerrogativa sancionatória da Administração Pública, que não deve continuar a ser 

vista de modo desconectado da realidade social, política e jurídica brasileira. 

 

1.5 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO DESTINATÁRIA DA REGRA 

ESTABELECIDA PELO ART. 190 DO CPC/2015 

 

 O grau de abertura alcançado pela consensualidade administrativa no Brasil não se 

compadece com solução contrária à aceitação de que a cláusula geral de negociação 

processual prevista no art. 190 do CPC/2015 tem o Poder Público como um de seus 

destinatários. 

O dispositivo normativo em comento, que será objeto de análise mais aprofundada nos 

capítulos subsequentes, contempla autorização legal para a celebração de negócios 

processuais atípicos, antes ou durante o processo, que tenham por objeto a estipulação de 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e/ou a convenção sobre 

ônus, poderes, faculdades e deveres processuais dos celebrantes. 

As alterações havidas no Direito Administrativo, com a adoção, no Brasil, de um 

modelo de Administração Pública gerencial, conclamaram a valorização da eficiência 

administrativa e a assunção, pelo Poder Público, de uma postura mais flexível, paritária e 

dialógica com o particular.  

O estímulo ao uso, pela Administração Pública, de métodos de atuação consensual é 

verificado, sobretudo, pela edição de diplomas normativos em distintas áreas do Direito 

Administrativo, especialmente no Direito Administrativo sancionador. Outros setores do 

ordenamento jurídico ligados à atuação do Poder Público (penal, processual penal e 

processual civil) também foram impregnados pelo fenômeno de consensualidade 

administrativa. 

O objeto litigioso de uma ação de improbidade pode vir a ser objeto de acordo de 

leniência, com disposição, pelo Poder Público, do exercício de sua prerrogativa sancionatória. 

À vista de um espaço de consensualidade dessa magnitude, não se poderá negar a 

                                                                                                                                                                                     
administrativa. In: TALAMINI, Eduardo (coord.). Processo e administração pública. Salvador: Juspodivm, 

2016, p. 518. 
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admissibilidade de a Fazenda Pública valer-se do art. 190 do CPC/2015 para, por exemplo, 

regrar aspectos procedimentais daquela demanda, voltados a melhor conformar o processo às 

peculiaridades do caso concreto. Segue-se a regra lógica de que “quem pode o mais, pode o 

menos”. 

Ainda sob o aspecto lógico-sistemático, razão não há para se admitir possa a 

Administração Pública valer-se da arbitragem para dispor de direitos patrimoniais disponíveis 

ou, ainda, da mediação para solução de questões envolvendo direitos disponíveis ou direitos 

indisponíveis passíveis de transação e negar-lhe, nessas mesmas condições, a disposição sobre 

situações jurídicas processuais suas em processo judicial que contemple o mesmo objeto 

acerca do qual caberia o uso de arbitragem ou de mediação.  

O ponto a ser debatido e que suscita reflexão nesta tese reside nos limites a que se 

submete o Poder Público na celebração de negócios processuais e no modo de 

operacionalização dessa atuação consensual, a fim de resguardar princípios como os da 

publicidade e da isonomia, dos quais não pode a Administração Pública se dissociar.  

O cabimento, porém, do uso da cláusula geral de negociação processual pelos entes 

públicos é conclusão de logo adotada e que se assenta sobre premissas diversas. Dentre as 

premissas mais gerais, destacam-se: a) o princípio do consenso ínsito ao Estado Democrático 

de Direito, a impor a construção de uma cultura consensual em lugar de uma cultura 

impositiva; b) o modelo de administração gerencial haurido a partir da reforma administrativa 

de 1995, que se pauta em uma atuação mais paritária e dialógica da Administração Pública em 

suas relações com o particular; c) as mudanças encetadas no Direito Administrativo a partir da 

associação do modelo de administração gerencial com o Estado Democrático de Direito, 

especialmente o reconhecimento de submissão dos entes públicos à juridicidade 

administrativa e não mais à pura e simples legalidade administrativa, o que conduz ao 

reconhecimento de que há outras fontes normativas capazes de imputar obrigações aos entes 

públicos, além da lei, inclusive fontes negociais. 

Analisando-se o aspecto de coerência lógica do ordenamento jurídico brasileiro, outras 

premissas podem ser extraídas, especialmente: a) a abertura do Direito Administrativo 

brasileiro à consensualidade, espraiada não apenas nas relações dos entes públicos regidas por 

aquele ramo do direito, mas, também, em relações outras reguladas pelo Direito Penal, 

Processual Penal e Processual Civil; b) a constatação de que o art. 190 do CPC/2015, ao 
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prever hipótese de gestão compartilhada do procedimento
183

, pauta-se pela mesma linha de 

participação cidadã que subjaz aos demais institutos enquadrados naquele movimento de 

consensualidade administrativa. 

Por fim, centrando-se no processo civil, três outras premissas podem ser levantadas: a) a 

previsão (agora expressa e de cunho geral) de possibilidade de a Administração Pública valer-

se da arbitragem e da mediação para solução de seus conflitos de interesses; b) a consagração 

do estímulo ao uso do sistema multiportas de solução de conflitos como política pública 

judiciária (e, pois, estatal); c) o sistema processual civil encartado no Código de Processo 

Civil de 2015 que se pauta, em grande medida, na incitação à busca de soluções consensuais 

aos conflitos.  

Sobre esse último aspecto, haveria, de resto, flagrante contradição lógica e sistemática 

caso o Estado, ao mesmo tempo em que editasse um Código de Processo Civil em grande 

medida pautado na busca de consagração de uma cultura de consenso, simplesmente se 

furtasse de a ele se submeter. Excluir a parcela de demandas que envolve os entes públicos do 

regramento previsto no art. 190 do CPC/2015 equivaleria a mitigar, em medida considerável, 

a efetividade da norma em questão. 

Firma-se, pois, a premissa norteadora desse trabalho: os entes públicos são destinatários 

do regramento estatuído no art. 190 do CPC/2015
184

. 
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 CUEVA, Ricardo Villas Bôas. Flexibilização do procedimento e calendário processual no novo CPC. In: 

CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coord.). Negócios processuais. 2. ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016, p. 496. 
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 No mesmo sentido orienta-se o enunciado nº 256 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “A 

Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual”.  
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2 PREMISSAS PARA A COMPREENSÃO DA CLÁUSULA GERAL DE 

NEGOCIAÇÃO PROCESSUAL NO CPC BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

2.1 PREMISSAS HISTÓRICAS E IDEOLÓGICAS 

  

A temática concernente à extensão do exercício da autonomia privada
1
 no processo civil 

acha-se diretamente relacionada com a divisão de poderes de condução do feito entre partes e 

juiz. Cada modelo processual confere aos litigantes maior ou menor espaço para a prática de 

atos que impliquem conformação negocial do procedimento e/ou disposição acerca de 

situações jurídicas processuais. 

Muito embora não se tenha a pretensão, neste trabalho, de promover um aprofundado 

escorço histórico acerca do tratamento conferido à autonomia das partes no âmbito 

processual, revela-se útil, ao exame e à construção de sentido de uma cláusula geral de 

negociação processual, a apresentação de premissas históricas e ideológicas que decerto 

condicionaram – e, em alguma medida, ainda condicionam – o modo de pensar sobre esse 

tema. 

Malgrado se reconheça que as origens remotas da negociação em matéria processual são 

relacionadas à litiscontestatio romana
2
, considerada um verdadeiro “protótipo dos acordos 

processuais”
3
, crê-se desnecessário, aos escopos e limites do presente capítulo, promover um 

                                                           
1
 Neste trabalho, as expressões “autonomia privada”, “autonomia da vontade” e autorregramento da vontade” 

serão utilizadas como sinônimas, sem que a utilização da primeira esteja associada à ideia de inexistência de 

autorregramento no Direito Público (a advertência quanto à correta interpretação da expressão “autonomia 

privada” é feita por MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Borsoi, 1954, t. 3, p. 54-56). 
2
 CADIET, Loïc. Los acuerdos procesales em derecho francés: situación actual de la contractualización del 

processo y de la justicia en Francia. Civil Procedure Review, v. 03, n. 03, ago.-dez./2012, p. 04. Disponível em 

<www.civilprocedurereview.com>. Acesso em 10/07/2015. 
3
 Composta por duas fases, a primeira delas, in iure, tinha por escopo delimitar as pretensões das partes, as quais 

acordavam submeter-se ao quanto decidido na sentença que viesse a ser proferida na fase apud judicem. Nas 

fases da legis actiones e per formulas, a litiscontestatio representava um verdadeiro acordo processual arbitral 

(CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 31-33). Leonardo 

http://www.civilprocedurereview.com/
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resgate histórico do tema dos negócios processuais a partir da Antiguidade até os dias atuais.  

Para o atingimento da finalidade almejada por este tópico, optou-se por um corte 

temporal mais delimitado, com o fito de confrontar duas linhas ideológicas diretamente 

relacionadas ao tema estudado: o privatismo e o publicismo processuais. O exame de ambas 

trará a lume as razões pelas quais a temática dos negócios jurídicos processuais permaneceu 

em grande medida alijada dos estudos doutrinários no processo, estando a merecer, 

atualmente, atenção especial, sobretudo com o objetivo de viabilizar o preenchimento de 

sentido da cláusula geral inserta no art. 190 do Código de Processo Civil brasileiro de 2015. 

 

2.1.1 O privatismo processual 

 

A concepção privatista do processo, representada, precipuamente, no modelo processual 

adversarial clássico, coaduna-se com a ideologia liberal, cujas características principais 

residem na valorização da liberdade individual e na defesa de uma menor intervenção do 

Estado na autonomia privada
4-5

.  

                                                                                                                                                                                     
Carneiro da Cunha apresenta um panorama do processo romano, destacando o papel da litiscontestatio nos seus 

dois primeiros momentos históricos, o da legis actiones e o do processo formulário. Em ambos os períodos, a 

litiscontestatio assumiu papel marcadamente contratual, representando um acordo firmado pelas partes, por 

intermédio do qual elas assentiam em submeter o litígio a juízo. Referido acordo, na fase da legis actiones, era 

formulado oralmente; na etapa do processo formulário, passou a ser feita por escrito. Com o advento da terceira 

fase do processo romano (cognitio extra ordinem), o processo deixou de ser instaurado por força de acordo 

celebrado entre as partes, passando a decorrer da apresentação, por cada uma delas, de sua pretensão (CUNHA, 

Leonardo Carneiro da. A atendibilidade dos fatos supervenientes no processo civil: uma análise comparativa 

entre o sistema português e o brasileiro. Coimbra: Almedina, 2012, p.16-21). A natureza contratual da 

litiscontestatio decorria da própria organização jurídico-social da época, em que não havia um Estado capaz de 

impor autoritativamente a solução dos conflitos existentes no seio social, fazendo-se imperioso, pois, que as 

partes assentissem em se submeter à decisão a ser proferida. A litiscontestatio era vista, assim, como um 

verdadeiro contrato judicial (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 

Novo curso de processo civil. São Paulo: RT, 2015, v. 1, p. 422). Em sentido contrário, refutando o papel da 

litiscontestatio como antecedente histórico das convenções processuais, por entender que aquela tinha por 

objetivo primordial a fixação dos pontos litigiosos a serem objeto de decisão por sentença, dela não se extraindo 

nenhum caráter convencional relativamente à adaptação procedimental às exigências do objeto litigioso: CRUZ 

E TUCCI, José Rogério. Natureza e objeto das convenções processuais. In: CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coord.). Negócios processuais. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 27-

28. 
4
 Imperioso enfatizar que o modelo adversarial não é criação do liberalismo jurídico clássico, precedendo este 

em séculos. A relação apresentada no texto decorre da circunstância de ter o liberalismo apontado o adversarial 

system como modelo processual ideal, uma vez que concretiza os valores defendidos pela ideologia liberal 

(TARUFFO, Michele. In processo civile “adversary” nell’esperienza americana. Cedam: Padova, 1979, p. 265-

266).  
5
 Outro esclarecimento faz-se necessário: o modelo adversarial de processo, embora tipicamente relacionado aos 

sistemas processuais integrantes da common law, não é exclusividade destes, também sendo possível a sua 

identificação em sistemas processuais componentes da tradição romano-germânica, a exemplo do sistema 

disciplinado no CPC francês de 1806. Nesse sentido: DAMAŠKA, Mirjan. The common law divide: residual 
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Há, nesse modelo, um predomínio das partes na condução formal do procedimento, 

cabendo-lhes a definição do objeto do processo, a especificação das questões de fato e (em 

grande medida) de direito que serão objeto de deliberação judicial, assim como a definição e 

produção dos meios de prova. O processo é visto como “coisa das partes”, sendo amplo o 

exercício da autonomia privada em matéria processual
6
. 

O princípio dispositivo é adotado em sua dupla acepção: no sentido material (ou 

substancial ou próprio), conferindo às partes a iniciativa exclusiva para provocar a prestação 

jurisdicional e para delimitar o objeto litigioso do processo; e no aspecto formal (ou 

processual ou impróprio), subordinando a atuação do juiz à iniciativa das partes no que diz 

respeito à estruturação e ao desenvolvimento do processo
7
. O princípio dispositivo em sentido 

processual é também intitulado de princípio do debate
8
.  

A atribuição, às partes, do controle sobre a atividade instrutória e sobre o impulso 

procedimental, conferindo-lhes a regência do tempo no processo, decorre da ideia de que este 

serviria à consecução de fins privados, podendo dele os contendores fazer uso como melhor 

lhes aprouvesse. Essa tônica liberal achava-se presente no CPC francês de 1806 (código 

napoleônico), sendo identificada, ainda, nas legislações processuais em vigor na Itália e na 

Alemanha no século XIX
9
. 

 De se recordar que o Direito Processual não era visto, até meados do século XIX, como 

disciplina autônoma
10

, existindo uma nítida confusão entre os âmbitos substancial e 

processual, que conduzia o processo à condição de mero apêndice do direito material. Tal fase 

metodológica do Direito Processual, intitulada de imanentista, praxista ou sincrética (pré-

                                                                                                                                                                                     
truth of a misleading distinction. In: CHASE, Oscar et al. (coord.). Common law-civil law: the future of 

categories of the future. Toronto: International Association of Procedural Law, 2009, p. 03-05; BARREIROS, 

Lorena Miranda Santos. Fundamentos constitucionais do princípio da cooperação processual. Salvador: 

Juspodivm, 2013, p.98-103. 
6
 Uma abordagem mais detalhada acerca do modelo processual adversarial pode ser encontrada em 

BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Fundamentos constitucionais do princípio da cooperação processual. 

Salvador: Juspodivm, 2013, p. 65-109. 
7
 Sobre os sentidos material e formal do princípio dispositivo, ver: DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito 

Processual Civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 124; CAPPELLETTI, Mauro. El testimonio de la 

parte en el sistema de la oralidad: contribución a la teoría de la utilización probatoria del saber de las partes en 

el proceso civil. Tradução: Tomás A. Banzhaf. La Plata: Platense, 2002, v. 1, p. 344-345; BEDAQUE, José 

Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 3. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 87. 
8
 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 140. 

9
 ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais no 

processo civil. São Paulo: LTr, 2015, p. 65. 
10

 Em verdade, nesta fase, sequer poder-se-ia falar propriamente em Direito Processual, denominação que 

somente ganha sentido e razão de ser quando reconhecida a autonomia científica da citada disciplina, fato que 

decorre da publicação, no ano de 1868, da obra de Oskar von Bülow sobre a teoria das exceções processuais e os 

pressupostos processuais. 
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científica)
11

, tendo sofrido a influência de uma ideologia política marcada pela liberdade e 

pela autonomia privada do indivíduo, com limitação da interferência estatal na esfera privada, 

culminou por se constituir em solo fecundo à atuação das partes na condução do 

procedimento
12

. 

O quadro acima explicitado ganha contornos inteiramente novos com o reconhecimento 

do caráter científico do Direito Processual e sua inserção no âmbito do Direito Público. 

 

2.1.2 Publicismo processual e o dogma da irrelevância da vontade no processo 

 

O reconhecimento da existência de uma relação jurídica processual, distinta da de 

direito material e dela independente, dotada de pressupostos próprios, inclusive, revolucionou 

o estudo do processo, guindando-o a objeto de uma disciplina específica, autônoma: o Direito 

Processual
13

. 

Sob o influxo da ideologia subjacente ao advento do Estado social, de incremento do 

intervencionismo estatal e de redução das desigualdades sociais, o processo civil moldou-se, 

conferindo ao magistrado maiores poderes de condução material e formal do processo, com 

ampla iniciativa probatória. As partes, em contrapartida, são postas de escanteio, passam a 

ostentar papel subsidiário no processo, sendo-lhes retirados, sobretudo, os poderes 

concernentes à definição quanto ao desenrolar do procedimento e à busca da verdade.  

Constrói-se, à luz desse quadro ideológico nitidamente publicista, pari passu com o 

desenvolvimento da ciência processual, o modelo inquisitivo de processo
14

. Nesse sentido, o 

processo civil passa a ser vislumbrado não mais como “coisa das partes”, mas como uma 

                                                           
11

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, v. 

1, p. 08; MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: 

RT, 2009, p. 29-32; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Teoria geral do processo. 20. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 42.  
12

 Cândido Rangel Dinamarco aponta o sincretismo jurídico havido entre as esferas material e processual, no 

período, como favorecedor da primazia do princípio dispositivo e da disponibilidade sobre as situações jurídico-

processuais (DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 

2001, p. 18). 
13

 Julio Guilherme Müller destaca que a concepção publicística do processo, decorrente, em grande medida, da 

obra de Oskar von Bülow de 1868, ao promover a dissociação entre direito material e processo e ao atribuir às 

normas processuais o caráter de normas de Direito Público, cogentes, redundou no distanciamento da ideia de 

processo como contrato ou como coisa das partes (MÜLLER, Julio Guilherme. Acordo processual e gestão 

compartilhada do procedimento. In: FREIRE, Alexandre et al. (org.). Novas tendências do processo civil: 

estudos sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2014, v. 03, p. 149). 
14

  Os estudos desenvolvidos por esta autora acerca do modelo processual inquisitivo podem ser conferidos em 

BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Fundamentos constitucionais do princípio da cooperação processual. 

Salvador: Juspodivm, 2013, p. 111-166. 
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relação jurídica de Direito Público, um fenômeno de massa a ser gerenciado pelo Estado, a 

quem compete conferir-lhe, por intermédio de um juiz ativo e investigador da verdade, uma 

solução rápida e correta. O órgão jurisdicional passa a ter primazia na condução do processo e 

ocupa posição de superioridade em relação às partes, volvendo-se o instrumento processual, 

prioritariamente, não mais à tutela do direito subjetivo, mas, sim, à realização do direito 

objetivo
15

. 

O publicismo conformou os escopos do processo tendo por base os interesses estatais; 

as finalidades públicas da jurisdição suplantariam em importância e precederiam a tutela dos 

direitos das partes. Destacam-se os escopos sociais (pacificação dos conflitos com justiça, 

educação da sociedade, promoção da igualdade) e políticos (afirmação do poder estatal, 

proteção da liberdade individual, com a limitação do exercício do poder político, e fomento à 

participação cidadã na esfera política do país) da jurisdição, após os quais viria o escopo 

jurídico de tutela do direito objetivo – não se fala em proteção ao direito subjetivo senão 

como reflexo da tutela do direito objetivo
16-17

.  

Em decorrência da supervalorização dos escopos públicos do processo
18

, o publicismo 

negou a relevância da vontade das partes no processo, conferindo à lei o status de única fonte 

da norma processual (legicentrismo) e outorgando à norma legislada caráter cogente e 

inderrogável e posição de superioridade em relação à vontade, tudo a corroborar a ideia de 

rejeição do acordo processual
19

.  

Erige-se o dogma da irrelevância da vontade no processo, segundo o qual a vontade das 

                                                           
15

 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. Do formalismo no processo civil: proposta de um formalismo-valorativo. 

3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 53-54. 
16

 Apresentando os escopos sociais (à exceção da promoção da igualdade), políticos e jurídico elencados no 

texto: DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 

159-164, 168 e 209-211. O caráter secundário do escopo jurídico resulta, inclusive, do fato de que o direito 

objetivo, a que se busca dar concretude, representa uma síntese das opções políticas e sociais erigidas pela nação, 

sistematizada para viabilizar a solução de casos concretos (idem, p. 211). Quanto ao escopo social de promoção 

da igualdade, ver: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Por um processo socialmente efetivo. Revista de processo, 

São Paulo, n. 105, jan.-mar./2002, p. 184. 
17

 Antônio do Passo Cabral apresenta essa visão publicista em sua análise histórica para, em seguida, destacar o 

seu posicionamento no sentido de que o principal escopo do processo deve ser a tutela dos direitos subjetivos no 

interesse dos litigantes, sendo este o foco a ser considerado e não o direito objetivo (CABRAL, Antonio do 

Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 106-109). No mesmo sentido, reconhecendo a 

multiplicidade de escopos do processo aventada por Dinamarco e ressalvando a prestação da tutela jurisdicional 

ao titular do direito material como a finalidade primordial da jurisdição: ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende 

de. A contratualização do processo: das convenções processuais no processo civil. São Paulo: LTR, 2015, p. 91. 

Diogo Almeida registra, ainda, na mesma página referida, o escopo jurídico da jurisdição de servir como fonte 

do direito, na criação de precedentes a serem utilizados na solução de casos futuros. 
18

 Trata-se de terminologia adotada em sua obra por DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do 

processo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p.149 e passim. 
19

 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 110-111. 
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partes não tem importância para a produção de efeitos pelo ato processual. À parte caberia 

optar apenas por praticar ou não o ato, estando os efeitos de sua escolha (qualquer que fosse 

ela) previamente definidos pelo legislador. Além disso, encontrando-se as partes em posição 

de inferioridade em relação ao juiz, suas vontades não poderiam vinculá-lo. O dogma da 

irrelevância da vontade no processo busca reforçar a separação entre direito material e direito 

processual, contribuindo para frustrar a adequada construção, no Direito Processual, de uma 

teoria dos atos processuais e para robustecer a rejeição da ideia de negócio processual
20

. 

                                                           
20

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

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

37-38. Liebman recusa existência à categoria dos negócios jurídicos processuais, salientando que os atos 

processuais, a despeito de voluntários, não podem se configurar como negócios, uma vez que a vontade humana 

subjacente à sua prática apenas se dirige à prática do ato, mas não à escolha do efeito que decorrerá do ato, o 

qual já é previsto em lei. Mais adiante, assevera que a transação une umbilicalmente um ato negocial e um 

processual, submetendo-se ao regramento de ambos os atos (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito 

processual civil. 2. ed. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. Forense: Rio de Janeiro, 1985, v.1, p. 226-227). 

Vittorio Denti debate a categoria dos negócios jurídicos processuais indicando, como cerne do problema 

relacionado à sua existência, a necessidade de se buscar resposta à seguinte indagação: é possível distinguir o ato 

processual em sentido estrito de um ato processual dito “normativo”, do qual se extraia uma vontade dispositiva? 

Em resposta, o autor registra que o ato processual não seria dotado de eficácia autônoma, estando sempre 

atrelado a uma manifestação judicial decorrente do exercício do poder decisório do magistrado, o que afastaria a 

ideia de normatividade do ato processual tal como prevalece no chamado ato negocial. Após indicar um 

movimento de parte da doutrina no sentido de abandonar o conceito de negócio jurídico processual, Denti 

conclui pela prescindibilidade da contraposição entre atos negociais e não negociais no processo, rejeitando, 

assim, a figura dos negócios jurídicos processuais, tida por ele como fonte de incertezas, inclusive no âmbito do 

direito material (DENTI, Vittorio. Negozio processuale. Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè Editore, 1978, 

v. XXVIII,  p. 143-145). James Goldschmidt qualifica os atos das partes em atos de obtenção e atos de causação, 

tendo os primeiros a finalidade imediata de levar um fato à evidência. Não possuiriam a característica primordial 

dos negócios jurídicos, qual seja, a produção de efeito jurídico como decorrência da vontade da parte 

manifestada no ato. Os atos de causação, identificados por exclusão (aqueles que não são atos de obtenção), 

compõem-se de diversas categorias, dentre as quais o autor assinala os convênios ou acordos processuais e as 

declarações unilaterais de vontade, ambos enquadráveis como negócios jurídicos processuais pela doutrina. O 

autor, em particular, embora afirme que, nesses casos, o efeito jurídico produzido pelo ato é decorrência da 

vontade da parte nele manifestada, salienta que a tais negócios aplicar-se-iam os mesmos princípios destinados 

aos demais atos de causação (não negociais), excepcionando-se alguma possibilidade de condicionamento dos 

atos negociais. Conclui que às declarações de vontade dentro dos atos de causação corresponde um valor mais 

sistemático que dogmático (GOLDSCHMIDT, James. Principios generales del processo. Buenos Aires: EJEA, 

1966, v. 1, p. 111-112 e 163-165). Leo Rosenberg refuta a utilidade de enquadramento de determinados atos das 

partes como negócios jurídicos processuais, uma vez que tais atos receberiam do Direito Processual o mesmo 

regramento dos demais atos processuais das partes, ao contrário do que ocorre no Direito Privado, em que 

específicas seriam as regulamentações dos negócios jurídicos no tocante à capacidade de agir, aos vícios de 

vontade, à representação, dentre outros critérios (ROSENBERG. Leo. Tratado del derecho procesal civil. 

Tradução: Angela Romera Vera. Buenos Aires: EJEA, 1955 v. 1, t. 1, p. 368-369). Mario Ricca-Barberis, em 

artigo escrito em resposta a Carnelutti, registra que a inserção, no campo do processo, dos conceitos de negócio e 

de relação jurídica fora, no passado, um progresso, permitindo-se ao Direito Processual galgar a sua autonomia 

científica. A despeito de tal fato, porém, entende o autor que tais conceitos, já tendo cumprido seu papel 

histórico, devem ser abandonados, tal como a serpente abandona seu invólucro quando o mesmo se torna estreito 

ou as folhas e frutos deixam a árvore quando ela os produz. Inclui-se, pois, no campo dos doutrinadores que 

rejeitam a ideia dos negócios processuais (RICCA-BARBERIS, Mario. Progresso o regresso intorno ai concetti 

di negozio e rapporto processuale: risposta a F. Carnelutti. Rivista di diritto processuale civile, Padova: 

CEDAM, v. VIII, Parte I, 1931, p. 170-171). Giovanni Conso, ao refletir acerca das categorias do ato jurídico em 

sentido estrito e do negócio jurídico, registra que a doutrina tende ou a negar a possibilidade de se individualizar 

com precisão suficiente a figura do negócio jurídico ou, ao revés, a reconhecer tal distinção apenas no âmbito do 

Direito Privado. Havendo na doutrina acepções múltiplas e discrepantes acerca da figura dos negócios jurídicos, 
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A convenção das partes em matéria processual passou a ser vista, assim, como 

interferência indevida nos poderes judiciais. Apenas o Estado poderia ditar regras de 

procedimento. Essa postura deturpada é intitulada por Antonio do Passo Cabral como 

“hiperpublicismo”
21

. 

O pouco relevo destinado ao tema da autonomia da vontade das partes no processo está, 

portanto e como visto, diretamente relacionado com a concepção processual publicística, que 

buscou enfatizar o papel do juiz na condução do procedimento, em contraposição à visão 

liberal do processo, típica do modelo adversarial e da concepção privatística do fenômeno 

processual
22

. 

O publicismo, embora não desconheça que o processo é algo de interesse imediato das 

partes, torna evidente e valoriza o interesse público subjacente à solução da demanda. A 

sociedade financia a atividade jurisdicional (não integralmente arcada pelas custas pagas pelos 

litigantes) e sofre os efeitos positivos ou negativos decorrentes do processo (dentre eles, para 

exemplificar, a pacificação social e o surgimento de precedente). Logo, o processo também 

interessa ao corpo social e a essa dimensão coletiva do fenômeno processual o publicismo 

confere primazia
23

.  

A evolução histórica da autonomia das partes no processo atingia, assim, o limite oposto 

àquele que se desenhara sob o âmbito do privatismo processual; de protagonistas a figurantes, 

                                                                                                                                                                                     
o autor identifica uma verdadeira crise do conceito, sobretudo no campo do Direito Público. Conclui asseverando 

que a adoção da categoria dos negócios jurídicos no âmbito processual, além de não trazer benefícios, pode 

render ensejo a equívocos, dificultando a exata particularização das soluções especificamente aplicáveis aos atos 

processuais, uma vez que seriam inevitáveis as referências às soluções afetas ao Direito Privado (CONSO, 

Giovanni. I fatti giuridici processuali penali: perfezione ed eficácia. Milano: Dott A. Giuffré Editore, 1955, p. 

68-80). Partindo do pressuposto de que o ato processual caracteriza-se por ser despido de autonomia (embora 

cada ato processual possua seu escopo, sua função primordial é contribuir para a formação do provimento final) 

e por se tratar de ato formal (a vontade privada nele se exaure na conformação do ato com uma dada prescrição 

formal), Laura Salvaneschi aponta a profunda diversidade entre a estrutura do ato processual e a do negócio 

jurídico substancial, devendo, pois, em seu entender, ser evitada, na seara processual, a utilização de categorias 

jurídicas próprias do direito material (SALVANESCHI, Laura. Riflessioni sulla conversione degli atti processual 

di parte. Rivista di diritto processuale, Padova: CEDAM, v. XXXIX, II Série, 1984, p. 128-129). Enrico Redenti 

critica o fascínio da doutrina pela categoria geral do negócio jurídico (cuja existência o autor de pronto coloca 

em xeque, ao se referir a ela como “suposta”), afirmando ter ela origem exótica. Refuta a natureza processual aos 

atos dispositivos substanciais praticados no bojo do processo e sob forma processual, a exemplo da transação. A 

substância do ato não seria alterada por sua forma, de modo que tais atos continuariam a ostentar a natureza 

material e pelo direito substancial seriam regrados (REDENTI, Enrico. Atti processuali. Enciclopedia del diritto. 

Milano: Giuffrè Editore, 1959, v. IV,  p. 113-115). 
21

 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 112-114. 
22

 GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual – primeiras reflexões.  In: MEDINA, José Miguel Garcia 

et al. (coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais: estudos em homenagem à professora 

Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo, RT, 2008, p. 290. 
23

 MACHADO, Marcelo Pacheco. A privatização da técnica processual no projeto de novo Código de Processo 

Civil.  In: FREIRE, Alexandre et al. (org.). Novas tendências do processo civil: estudos sobre o Projeto do Novo 

Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2014, v. 03, p. 341 e 344. 
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as partes perdem o controle sobre a condução do processo, subjugando-se à vontade estatal.  

A cultura paternalista que se achava impregnada no publicismo converteu o processo, 

de “coisa das partes”, praticamente a uma “coisa sem partes”
24

. Nesse quadro, não havia 

interesse em se estudar a questão atinente à autonomia privada no processo, variando o 

tratamento conferido ao assunto pela doutrina de intolerância à indiferença, passando pela 

resistência ao tema
25

. 

Uma guinada no exame do tema, porém, veio à medida que se constatou o fracasso da 

pretensão estatal de monopolizar a produção das normas jurídicas, sobretudo ante a crescente 

complexidade assumida pelas relações sociais. O descompasso entre a realidade social e 

produção legislativa do Estado rendeu ensejo ao desenvolvimento da atividade negocial
26

.  

Outro fator que também contribuiu para o resgate de ideias concernentes à valorização 

do papel das partes no processo e à redução do papel judicial foi o desencantamento 

decorrente do funcionamento insatisfatório da máquina judiciária, mesmo à vista de 

ordenamentos jurídicos que tenham enfatizado o aspecto publicístico do processo. Acresça-se, 

ainda, a importação de institutos da tradição anglo-saxônica (tributária, em grande medida, do 

modelo adversarial de processo) como fator que colaborou para essa valorização
27

. 

Em verdade, essa tendência está vinculada à perspectiva filosófica atualmente vigorante, 

no sentido de proteção dos direitos individuais em face do Estado, contendo a sua 

interferência excessiva na vida do cidadão
28

. A constitucionalização do Direito Processual e a 

conscientização de que o processo deve servir como instrumento de concretização de direitos 
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 GODINHO, Robson Renault. A autonomia das partes no projeto de Código de Processo Civil: a atribuição 

convencional do ônus da prova In: FREIRE, Alexandre et al. (org.). Novas tendências do processo civil: estudos 

sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2014, v. 03, p. 559. 
25

 GODINHO, Robson Renault. A autonomia das partes no projeto de Código de Processo Civil: a atribuição 

convencional do ônus da prova In: FREIRE, Alexandre et al. (org.). Novas tendências do processo civil: estudos 

sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2014, v. 03, p. 557. 
26

 Antonio do Passo Cabral analisa a evolução histórica do tratamento conferido ao tema das convenções 

processuais, desde o surgimento do processualismo científico, no final do século XIX, na Alemanha (quando 

afloraram reflexões mais detidas acerca do assunto) até os dias atuais, examinando, além do alemão, os direitos 

francês, italiano, norte-americano e brasileiro (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: 

Juspodivm, 2016, p. 97-133). Também apontando ter sido a Alemanha o berço dos estudos acerca das 

convenções processuais: SALVANESCHI, Laura.  Riflessioni sulla conversione degli atti processual di parte. 

Rivista di diritto processuale, Padova: CEDAM, v. XXXIX, II Série, 1984, p. 122-123 (o autor especifica que a 

primeira referência à expressão negócio jurídico processual encontrar-se-ia em obra de Wach dedicada à 

confissão, no ano de 1881. Destaca, ainda, que a noção utilizada pelo autor alemão é estruturalmente a mesma 

haurida do Direito Civil); MAZZEI, Rodrigo; CHAGAS, Bárbara Seccato Ruis. Breve diálogo entre os negócios 

jurídicos processuais e a arbitragem. Revista de processo, São Paulo, n. 237, nov./2014, p. 225. 
27

 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O processo, as partes e a sociedade. Revista do Ministério Público, Rio de 

Janeiro, n. 19, jan.-jun./2004, p. 197-198. 
28

 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O processo, as partes e a sociedade. Revista do Ministério Público, Rio de 

Janeiro, n. 19, jan.-jun./2004, p. 199. 
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fundamentais têm propulsionado o reconhecimento, às partes, de um maior poder de 

disposição quanto ao processo, legando ao Poder Judiciário uma atuação subsidiária e, por 

vezes, assistencial nesse campo
29

. 

Tendo a divisão de poderes de condução do processo entre partes e juízes perpassado os 

dois limites possíveis (de preponderância das partes à supremacia judicial), restava encontrar 

o ponto de equilíbrio, sem renegar as conquistas alcançadas pelo publicismo, alusivas à 

construção da autonomia científica do processo. Em outras palavras, caberia revalorizar a 

autonomia privada, desconstruindo o dogma da irrelevância da vontade das partes no 

processo, sem retroceder aos inconvenientes do privatismo processual, em que a primazia das 

partes sobrepunha-se até mesmo à justiça do caso concreto
30

. 

 

2.1.3 A redescoberta da vontade privada: um retorno ao privatismo processual? 

 

A ideia de que a valorização da autonomia privada implicaria um indesejado retorno à 

fase do privatismo processual e a circunstância de haver o publicismo, em contrapartida, 

desprezado a autonomia das partes no processo são fatores que contribuíram para que sobre o 

tema dos negócios processuais a doutrina, em grande medida, silenciasse
31

. Em verdade, a 

concepção publicística tradicional de processo tende a enxergar essa relevância atribuída à 

autonomia de vontade das partes como um retrocesso, uma tendência à privatização da 

relação jurídica processual, um retorno, enfim, à visão de processo como coisa das partes. 

O adequado tratamento a ser conferido ao tema perpassa pelo afastamento dessa errônea 

premissa soerguida pelo publicismo. 

Não há, em primeiro lugar, incompatibilidade entre o caráter público do processo e o 

exercício, pelas partes, de sua autonomia da vontade. Tampouco há, em segundo lugar, 

exclusividade relacional entre o autorregramento dessa vontade em matéria processual e o 

modelo adversarial de processo.  
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 GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual – primeiras reflexões.  In: MEDINA, José Miguel Garcia 

et al. (coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais: estudos em homenagem à professora 

Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo, RT, 2008, p. 290. 
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 Nesse sentido posiciona-se Antonio do Passo Cabral, ao apresentar a primeira das duas teses fundamentais que 

lastreiam o seu trabalho em: CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, 

p. 38. 
31

 GODINHO, Robson Renault. A autonomia das partes no projeto de Código de Processo Civil: a atribuição 

convencional do ônus da prova In: FREIRE, Alexandre et al. (org.). Novas tendências do processo civil: estudos 

sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2014, v. 03, p. 564. 
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É possível harmonizar a autonomia da vontade das partes com o caráter público do 

processo. O espaço concedido a essa autonomia decorre, sobretudo, da circunstância de serem 

as partes as destinatárias da prestação jurisdicional. Elas possuem, desse modo, interesse e, 

por vezes, maiores condições de avaliar as providências necessárias para o alcance da solução 

do litígio, sem que deixem de ser resguardados, nessa escolha, os objetivos processuais 

ligados ao interesse público (a paz social, o bem comum, dentre outros)
32

. 

O processo, visto não do ponto de vista ideal, mas, sim, histórico, revela uma 

convivência entre elementos privatistas e publicistas, não se encontrando, na realidade, os 

tipos puros tais como idealizados pela doutrina. Nesta, muitas vezes, é maior a reação ao 

privatismo do que a busca equilibrada de meios de viabilizar a participação das partes no 

processo, sem que se despreze a autoridade judicial, como se o prestígio conferido à 

autonomia das partes representasse uma ameaça às conquistas alcançadas pelo processo civil 

na concepção publicística, em especial a sua autonomia científica
33

. 

A rejeição da ideia de processo como coisa das partes foi premissa soerguida pelo 

publicismo para a construção de um modelo processual – o inquisitivo – pautado na 

supremacia judicial. Em virtude desse movimento, os acordos processuais foram postos à 

margem do sistema, como reflexo de uma visão processual privatista que se buscava esquecer. 

Sendo cogentes as normas processuais, não poderiam ser elas suplantadas por normas de 

cunho convencional
34

. 

O publicismo processual rotula de “privatização do processo”, “neoprivatismo”, 

“neocontratualismo” ou “visão liberal do processo” qualquer manifestação intelectual que 

defenda a admissão dos negócios jurídicos processuais.  Esse movimento é visto como um 

retrocesso, uma nostalgia dos tempos do direito romano antigo
35

. 
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 GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual – primeiras reflexões.  In: MEDINA, José Miguel Garcia 

et al. (coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais: estudos em homenagem à professora 
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 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 33-34. 
35

 Tais dados foram retirados da obra de CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: 
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Inúmeros fatores, no entanto, têm contribuído para demonstrar a insubsistência desse 

pensamento, reforçando a necessidade de se estudar, repensar e valorizar a autonomia privada 

no processo, conferindo-se às partes maior espaço para autorregularem suas situações 

jurídicas processuais e para definirem os contornos do procedimento a ser seguido. 

O constante problema da necessidade de se buscar um fundamento que confira 

legitimação a posteriori à atuação jurisdicional põe-se, aqui, como um desses fatores. A 

substituição do comando pelo consenso
36

, incentivando-se a participação das partes não 

apenas no desenvolvimento do debate, mas na própria construção do instrumento que o 

veiculará, robustece a importância de se atribuir espaço à negociação em matéria processual 

em prol de se garantir a vindicada legitimação da atividade jurisdicional prestada
37

. 

De outro lado, já se apontou a incapacidade do Estado em regular a vida social em toda 

a sua complexidade e em todo o seu dinamismo, sempre existindo um delay quantitativo e 

qualitativo na previsão legislativa das condutas humanas relevantes para o direito. O 

legicentrismo em que se assenta o publicismo acha-se, pois, em franca decadência, assim 

como a centralização estatal de um modo geral
38

. A contratualização das relações sociais
39

 

exsurge como uma das propostas de solução a esse problema, valorizando-se o negócio 

jurídico como fonte normativa
40

. 

                                                                                                                                                                                     
dispositivo. Com base em tais premissas, assevera que o espaço conferido à autonomia das partes para 

disciplinar o procedimento vai ao encontro dos objetivos de reforço do acesso à justiça e de tutela dos direitos 

(idem, p. 37-38). Ainda como sinônimos das expressões citadas no texto, há referência aos termos 

“neoliberalismo jurisdicional” e “revisionismo” (ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização 

do processo: das convenções processuais no processo civil. São Paulo: LTR, 2015, p. 112). 
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 COSTA, Eduardo José da Fonseca. Calendarização processual. In: CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 358. 
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 Nesse sentido: CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 169-

170. 
38

 Afirma-se que o legicentrismo, sobre o qual se assentou o publicismo, encontra-se em franca decadência uma 
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jurídico, que antes centrava-se na lei, para as normas constitucionais. O segundo fator relaciona-se à tendência 

do legislador de ofertar à sociedade textos normativos abertos (cláusulas gerais e textos que contemplem 

conceitos jurídicos indeterminados), transferindo ao julgador a tarefa de concretizar o comando normativo, 

conferindo-lhe, para tanto, maior poder de criação do direito, o que também infirma, de certo modo, a primazia 

da lei propugnada pelo legicentrismo. Por fim, a valorização dos precedentes judiciais como fonte do direito 

igualmente tem conduzido à desvinculação da ideia de que a norma jurídica somente tem origem em texto 

normativo emanado do legislador (ou, excepcionalmente, do Executivo). 
39

 A tendência de “contratualização contemporânea das relações sociais” é pontuada por: CADIET, Loïc. Los 

acuerdos procesales em derecho francés: situación actual de la contractualización del processo y de la justicia en 

Francia. Civil Procedure Review, v. 03, n. 03, ago.-dez./2012, p. 04-05. Disponível em 

<www.civilprocedurereview.com>. Acesso em 10/07/2015. 
40

 Segundo registro de Antonio do Passo Cabral, a inadequação dos procedimentos criados em lei para atender às 

necessidades do direito material das partes, por um lado, e, por outro, a inviabilidade de se promover a solução 

extrajudicial de conflitos em vários casos (por questões de descabimento da medida ou de custo, por exemplo) 
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Somem-se a esses fatores a crise que vem sendo enfrentada pelo Poder Judiciário 

(excesso de demandas, déficit de estrutura, de pessoal e de legitimação), servindo a técnica 

negocial em matéria processual como ferramenta de seu combate (ou seja, como mais um 

instrumento de gestão processual)
41

.  

Do ponto de vista lógico, há se de reconhecer que atende à coerência sistemática a 

aceitação dos negócios jurídicos em matéria processual. Uma vez que a autonomia privada é a 

principal fonte de regulamentação dos interesses materiais deduzidos em juízo, não haveria 

razão para não se admitir que ela pudesse disciplinar aspectos da relação processual, 

seguindo-se a lógica de que “quem pode o mais, pode o menos”
42

.  

A tendência que hoje se verifica converge para o abrandamento das grandes dicotomias 

existentes (Direito Público x Direito Privado; publicismo x privatismo). Nesse sentido, Remo 

Caponi defende a superação da primeira e a construção de um direito intermediário e 

intersticial. Invoca, como modelo para essa reflexão, o Direito Administrativo, cuja 

autonomia disciplinar foi obtida após a do Direito Processual e nela inspirada, mas que se 

abriu para o novo à vista das necessidades constatadas pelo seu contato com a realidade 

econômica e social
43

. 

Antonio do Passo Cabral, por sua vez, dedicou a sua tese de livre-docência à superação 

da problemática dicotomia entre publicismo e privatismo no processo, demonstrando a 

compatibilidade entre o publicismo e as convenções processuais, estruturada à vista do 

modelo cooperativo de processo
44

. Este modelo infirma a premissa de que a valorização do 

autorregramento da vontade em matéria processual conduziria, inexoravelmente, à adoção do 

modelo adversarial exaltado pelo privatismo, revelando a possibilidade de alcance do 

almejado equilíbrio entre as duas opostas ideologias. 

A autonomia das partes não deve, assim, ser vista nos moldes em que talhada pela 
                                                                                                                                                                                     
reforçaram essa reação no sentido da valorização dos acordos processuais (CABRAL, Antonio do Passo. 

Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 35). 
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processo y de la justicia en Francia. Civil Procedure Review, v. 03, n. 03, ago.-dez./2012, p. 06. Disponível em 
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 CAPONI, Remo. Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali. In: Accordi di parte e processo. 

Supplemento della Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, ano LXII, nº 03, 2008, p. 108. Em sentido 

semelhante: ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções 

processuais no processo civil. São Paulo: LTR, 2015, p. 105-106. 
43

 CAPONI, Remo. Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali. In: Accordi di parte e processo. 

Supplemento della Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, ano LXII, nº 03, 2008, p. 117. 
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 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 36-38. No mesmo 

sentido, Robson Godinho defende a superação da dicotomia entre privatismo e publicismo (GODINHO, Robson 

Renault. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, 

p. 27). 
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concepção privatista clássica do processo; impõe-se-lhe um viés constitucional, que a um só 

tempo cede espaço a essa autonomia e a ela confere limites
45

. O ponto de equilíbrio entre 

ativismo judicial (publicismo) e autonomia das partes (privatismo) reside no diálogo 

participativo entre partes e juiz, à luz de um modelo cooperativo de processo
46-47

. 

A atribuição de maior relevo à autonomia da vontade das partes não é característica 

exclusiva do modelo adversarial de processo, sendo igualmente consentânea com o modelo 

cooperativo. Este busca estruturar o feito ao modo de uma verdadeira comunidade de 

trabalho, em que os sujeitos processuais (especialmente partes e juiz) atuam de modo 

coordenado com vistas ao alcance da justa resolução do litígio em tempo razoável.  

Nesse panorama, apenas se verificando a posição de superioridade do órgão judicial no 

momento de proferir o julgamento e assumindo o julgador o papel de sujeito do contraditório, 

revela-se de todo razoável o reconhecimento, às partes, de certa autonomia para adequar as 

regras procedimentais àquele escopo perseguido pelo processo no modelo cooperativo. 

Promove-se um verdadeiro empoderamento das partes e de seus advogados no conflito, 

afastando-se a visão “infantilizada” dos cidadãos, sempre dependentes do Estado
48

. 

Conclui-se, pois, em resposta à pergunta que inaugurou este subtópico, que a 

redescoberta da vontade privada no processo não implica forçosamente o regresso ao 

privatismo processual, opinião já externada por parte da doutrina pátria e à qual se adere
49

. 
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194, abr./2011, p. 406. 
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cooperação processual. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 167-228. 
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2.1.4 O histórico legislativo pátrio 

 

Excetuada a fase do “Brasil colônia”, que não será examinada nesta ocasião
50

, pode-se 

afirmar que textos legislativos do Império e da República brasileiros
51

 sempre contiveram 

previsões quanto à possibilidade de as partes negociarem acerca de matéria processual. O 

mesmo não se pode dizer, entretanto, com referência à disposição doutrinária e 

jurisprudencial em lhes conferir os devidos sentido e alcance, deles extraindo normas com 

aptidão para permitir a consolidação de um espaço razoável ao exercício, pelas partes, da sua 

autonomia da vontade nessa matéria. 

A Constituição do Império de 1824, em seu art. 160, encartado no Título que 

disciplinava o Poder Judicial, contemplava a possibilidade de as partes celebrarem convenção 

de arbitragem, inclusive com pacto de não interposição de recurso contra a sentença arbitral. 

O Decreto nº 737, de 25 de novembro de 1850 (conhecido como Regulamento nº 737 de 

1850), que disciplinava o processo no âmbito comercial, contemplava, em sua Parte Primeira 

(Do Processo Commercial), Título II (Da ordem do Juízo), um capítulo (Capítulo I – Da 

conciliação) disciplinando a conciliação, cuja tentativa prévia era tida como condição 

necessária para a propositura de demanda comercial em juízo contencioso, salvo exceções 

previstas no dispositivo (art. 23).  

O art. 37 do referido Regulamento 737, ao regrar a conciliação supramencionada, 

estabelecia a possibilidade de as partes, no ato conciliatório, sujeitarem-se à decisão do juiz 

conciliador, assinando, juntamente com aquele, termo que teria a força de compromisso. E o 

                                                                                                                                                                                     
do Novo Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2014, v. 03, p. 563; CABRAL, Antonio do Passo. 

Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 137 e 153; REDONDO, Bruno Garcia. Negócios 
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privatista do processo: CÂMARA, Marcela Regina Pereira. A contratualização do processo civil?  Revista de 

processo, São Paulo, n. 194, abr./2011, p. 396-397. 
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 Pedro Henrique Pedrosa Nogueira apresenta breve notícia histórica acerca das Ordenações do Reino, 
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de tais diplomas legislativos, malgrado estivessem sob a égide do princípio dispositivo. Como exceções, pontua 

a possibilidade de escolha, pelas partes, dos juízes árbitros que dirimiriam a controvérsia, previsão constante do 

Livro III, Título XVI, das Ordenações Filipinas, bem como o juízo de conciliação prévia, previsto nas 

Ordenações Filipinas, Livro III, Título XX e no art. 161 da Constituição de 1824 (NOGUEIRA, Pedro Henrique 

Pedrosa. Negócios jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 139). 
51

 De relação à República, o exame cingir-se-á aos textos legislativos federais; não serão examinados os 

diplomas processuais estaduais vigentes antes do advento do CPC/1939. 
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mesmo dispositivo complementava, asseverando que “o Juiz como arbitro dará sobre elle 

sentença, que, depois de homologada, será pelo Juiz competente executada, com recurso ou 

sem elle, si assim o convencionarem as partes”. Trata-se de autêntica convenção processual. 

Mais adiante, no Título III (Das acções summarias) da Parte Primeira, o art. 245, 

contendo a previsão de acordo processual para a escolha de procedimento, permite a adoção 

do procedimento sumário em qualquer demanda, por convenção das partes (“Esta fórma de 

processo é extensiva a qualquer acção, si as partes assim convencionarem expressamente”)
52

. 

O Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939 (CPC/1939), previu, no art. 269, 

§1º
53

, convenção dos litisconsortes com o escopo de disciplinar a divisão do tempo para 

apresentação dos debates orais; seu art. 440, I, admitiu a escolha consensual do agrimensor 

que atuaria na ação de divisão e demarcação de terras
54

; já no art. 909, I, estabeleceu a 

possibilidade de escolha convencional do procedimento de liquidação por arbitramento
55-56

. 

De se notar, ainda, que o Decreto-Lei nº 4.565/1942 alterou a redação original do art. 

129 do CPC/1939, que preconizava ser o perito profissional de livre escolha do juiz
57

. Com a 

redação conferida pelo aludido Decreto-Lei, passou a ser facultada a escolha consensual do 

perito pelas partes, remanescendo a possibilidade residual de sua indicação pelo juiz, à 
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 Pedro Henrique Pedrosa Nogueira aponta outros exemplos de negócios processuais encontráveis no 

Regulamento 737 de 1850, a saber: a escolha convencional de foro, prevista no art. 62 (“Art. 62. Todavia 
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(“Art. 411. O Juizo arbitral ou é voluntario ou necessario: § 1.º É voluntario, quando é instituido por 

compromisso das partes”) (NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos processuais. Salvador: 
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 Com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 4.565/42: “Art. 269. Terminada a instrução, o juiz fixará o objeto da 
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prorrogável por dez, a critério do juiz. §1º Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo, que formará 

com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se o contrário não convencionarem”.  
54

 “Art. 440 – Concordando as partes, poderá ser feita a divisão, ou a demarcação, observadas as seguintes 

regras: I – escolhido em petição assinada por todos os interessados, ou nomeado pelo juiz, o agrimensor 

procederá à divisão ou demarcação na forma prescrita neste Código, ou convencionada pelas partes; (...)”. De 

Plácido e Silva registra que a possibilidade de as partes convencionarem acerca da norma a ser seguida pelo 

perito agrimensor torna subsidiária a incidência das normas previstas no CPC/1939, o que somente ocorrerá em 

caso de inexistência de convenção sobre a matéria (SILVA, De Plácido e. Comentários ao Código de Processo 

Civil. Curitiba: Guaíra, 1940, p. 339). 
55

 “Art. 909. Far-se-á a liquidação por arbitramento: I – quando as partes expressamente o convencionarem, ou 

o determinar a sentença; (...)” 
56

 Pedro Henrique Pedrosa Nogueira refere-se, ainda, à suspensão consensual do processo (Art. 197. Suspender-

se-á a instância: (...) II – por convenção das partes”), à desistência da demanda (“Art. 206. A cessação da 

instância verificar-se-á por transação, ou desistência, homologada pelo juiz”) e à revogação do recurso por 

substituição (“Art. 809. A parte poderá variar de recurso dentro do prazo legal, não podendo, todavia, usar, ao 

mesmo tempo, de mais de um recurso”) (NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2016, p. 140). 
57

 Redação original do art. 129 do CPC/1939: “Art. 129. Os exames periciais serão feitos por um perito, sempre 

que possível técnico, de livre escolha do juiz” 
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míngua de acordo entre os litigantes
58

. Nova alteração foi impingida ao dispositivo em 1946, 

pelo Decreto-Lei nº 8.570/1946, deixando menos evidente (mas não excluindo) a 

possibilidade de escolha consensual do perito e tratando de maneira diversa as hipóteses em 

que não haja concordância quanto à seleção daquele profissional pelas partes
59

. 

O Código de Processo Civil de 1939 surge em um momento histórico regido por forte 

influência publicista, exaltadora da ampliação dos poderes do juiz e da natureza pública da 

relação jurídica processual, quadro em que as convenções das partes em matéria processual 

eram vistas como interferência indevida nos poderes judiciais. Apenas o Estado poderia ditar 

regras de procedimento. Esse modo de pensar norteou a elaboração do referido diploma 

processual
60-61

. Tome-se, por exemplo, o art. 16 do CPC/1939, que preconizava: “as 

desistências não dependerão de termo, embora só produzam efeitos depois de homologadas 

por sentença”
62

.  

Com o advento da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC/1973), a eficácia dos 

atos de disposição das partes deixou de estar, em regra, condicionada à chancela judicial 

(homologação ou deferimento). O CPC/1973 previu a produção imediata de efeitos desses 

atos, à exceção da desistência da demanda, que dependeria de homologação judicial por 
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 Redação conferida ao art. 129 do CPC/1939 pelo Decreto-Lei nº 4.565/1942: “Art. 129. Os exames periciais 

serão feitos por um perito, sempre que possível técnico, de escolha do juiz, salvo se as partes acordarem num 

mesmo nome e o indicarem. Se a indicação for anterior ao despacho do juiz, este nomeará o perito indicado. Não 

havendo indicação, a escolha do juiz prevalecerá se as partes não indicarem outro perito dentro de quarenta e 

oito (48) horas após o despacho de escolha”. 
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 Redação conferida ao art. 129 do CPC/1939 pelo Decreto-Lei nº 8.570/1946: “Art. 129. Os exames periciais 

poderão ser feitos por um só louvado, concordando as partes; se não concordarem indicarão de lado a lado o seu 

perito e o juiz nomeará o terceiro para desempate por um dos laudos dos dois antecedentes, caso não se contente 

com um destes”.  
60

 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 113. 
61

 Leonardo Greco destaca que o Código de Processo Civil de 1939 surge em um contexto de exaltação dos 

poderes estatais, em que se vislumbra o instrumento processual como vocacionado à realização do bem comum e 

a figura do juiz como o concretizador do ideal de justiça, ainda que sem a colaboração das partes e mesmo que às 

custas de uma postura paternalista (GRECO, Leonardo. Publicismo e privatismo no processo civil. Revista de 

processo, São Paulo, n. 164, out./2008, p. 41). 
62

 De Plácido e Silva, em comentário ao referido artigo, aponta a homologação judicial como exigência máxima, 

fundamental para a validade do ato de desistência, tratando-a, pois, como requisito de validade, malgrado o 

CPC/1939 claramente indique cuidar-se a homologação de condição eficacial da desistência. A confusão entre os 

planos de validade e de eficácia do fato jurídico, verificada na obra em análise, é decorrência, em grande medida, 

do não desenvolvimento, à época, de uma teoria do fato jurídico processual (SILVA, De Plácido e. Comentários 

ao Código de Processo Civil. Curitiba: Guaíra, 1940, p. 33-34). Posição menos radical é adotada por Jorge 

Americano, entendendo desnecessária a homologação judicial quando seja suficiente, para a prática do ato, o 

instrumento particular. Afasta, portanto, a homologação judicial como condição de eficácia de toda desistência 

(AMERICANO, Jorge. Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1958, 

v.1, p. 42). Já sob a égide do CPC/1973, Edson Prata também aponta a homologação como requisito de validade 

do ato de desistência da ação (PRATA, Edson. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: 

Forense, 1987, v. 2, t.1, p. 493).  
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sentença
63

.  

Sem previsão no Código antecedente, o CPC/1973 apresentou o caput do art. 158, com 

a seguinte redação: “os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais 

de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos 

processuais”. Seu parágrafo único alterava parcialmente a regra do art. 16 do CPC/1939, 

dispondo que “a desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença”. 

A posição doutrinária prevalecente sobre o CPC/1973 reputava-o fundado no 

publicismo processual, dada a prevalência da figura do juiz em relação às partes. Em razão 

desse fato, a autonomia da vontade das partes para convencionarem em matéria processual 

sempre foi vista com muitas reservas na vigência do Código em questão. O diploma legal 

processual de 1973 previu alguns negócios processuais típicos (eleição de foro, convenção 

sobre ônus da prova, adiamento consensual da audiência, suspensão convencional do 

processo, dentre outros), mas a doutrina o considerou silente quanto ao estabelecimento de 

uma cláusula geral de atipicidade dos negócios processuais celebrados pela parte, não 

enxergando tal papel no art. 158 do CPC/1973
64

. 

A técnica processual, no sistema definido pelo CPC/1973, sobrepunha os interesses 

públicos resguardados pelo processo à autonomia privada, de modo que às partes descabia 

convencionar, de regra, acerca de forma de atos processuais e de situações jurídicas 

processuais
65

. O procedimento também atendia, sobretudo, ao interesse público, não podendo 

ser objeto de convenção das partes, ainda que com a concordância judicial. O sistema 

processual estruturado pelo CPC/1973 era, pois, tímido em relação ao autorregramento da 

vontade das partes em matéria de procedimento
66

. 

Parcela minoritária da doutrina considera que o art. 158 do CPC/1973 contemplava 

autorização legal para a celebração de negócios processuais atípicos, inserindo-se nesse rol de 
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 REDONDO, Bruno Garcia. Negócios processuais: necessidade de rompimento radical com o sistema do 
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NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 270-271. 
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 MACHADO, Marcelo Pacheco. A privatização da técnica processual no projeto de novo Código de Processo 
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sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2014, v. 03, p. 502. 
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doutrinadores Leonardo Carneiro da Cunha
67

, Bruno Garcia Redondo
68

 e Antonio do Passo 

Cabral
69

. Eduardo Costa busca extrair do art. 461, §5º, do CPC/1973 o fundamento legal para 

aceitação, sob a égide do referido diploma processual, do pacto de cronograma de 

cumprimento voluntário das obrigações de fazer contidas em comando sentencial
70

.  

Também com lastro no art. 461, §5º, do CPC/1973, Fredie Didier Junior e Pedro 

Henrique Pedrosa Nogueira defendem a viabilidade de o magistrado valer-se de uma 

promessa de recompensa judicial (negócio jurídico unilateral atípico consistente na previsão 

de uma sanção premial para o cumprimento espontâneo de uma obrigação – redução do valor 

de astreintes ou da verba honorária fixada, por exemplo) para encorajar o devedor a cumprir a 

sua prestação
71

. Em outro trabalho, Pedro Nogueira, sem fazer correlação direta com o art. 

158 do CPC/1973, extrai, a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico-

processual brasileiro, a possibilidade de celebração, pelas partes, de pacto atípico de acordo 

de procedimento
72

. 

No entanto, uma vez que a própria existência da categoria dos negócios jurídicos 

processuais era debatida também na doutrina brasileira, havendo vozes que se levantaram 

contrariamente à sua aceitação
73

, natural se revelava a renitência doutrinária em extrair do 
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https://www.academia.edu/9247598/Promessa_de_recompensa_judicial


109 

 

texto legislativo do art. 158 do CPC/1973 sentido e alcance tão amplos a ponto de lhe 

reconhecer a natureza jurídica de cláusula aberta. 

Examinando o comportamento doutrinário em derredor do dispositivo legal, Antonio do 

Passo Cabral esclarece que o art. 158 do CPC/1973 referir-se-ia expressamente à autonomia 

das partes para celebrar negócios jurídicos unilaterais e plurilaterais. No entanto, a doutrina 

tradicionalmente lhe conferiu uma interpretação restritiva, pautada na concepção publicista do 

processo, que limitava os acordos processuais àqueles previstos em lei, já que esta era a única 

fonte admitida para a fixação de normas processuais. Assevera, ainda, que a referida doutrina 

sofreu clara influência de Oskar von Bülow, que rechaçava o processo convencional sob o 

fundamento de que o princípio dispositivo não autorizaria uma alteração de regras 

processuais
74

. 

A imperiosidade de conciliar o caráter público do processo com a atribuição de maior 

flexibilidade aos procedimentos jurisdicionais previstos em lei conduziu a doutrina a enfrentar 

o problema atinente à adaptabilidade procedimental, vista como forma de solução dos 

problemas relacionados à gestão da atividade jurisdicional
75

.  

O princípio da adaptabilidade confere ao juiz poderes para, concretamente e à luz do 

caso a ser julgado, alterar o procedimento, modulando-o para mais bem atender ao direito 

material a ser tutelado no processo. Muito embora não lhe tenha sido conferida previsão legal 

expressa no CPC/1973, sua presença era extraída de dispositivos específicos, a exemplo dos 

arts. 6º, VIII, do CDC/1990 e dos arts. 330, 331 e 491 do CPC/1973
76

. 

A conformação do procedimento pelo juiz acha-se em maior sintonia com a tendência 

publicista, ampliando os poderes judiciais. A adaptação consensual do procedimento judicial, 

decorrência lógica da valorização da autonomia da vontade das partes no processo, é o grande 

desafio posto à doutrina e à jurisprudência para os anos vindouros. Afinal, o art. 190 do 

CPC/2015 não deixa margem a dúvidas quanto à possibilidade de celebração de negócios 
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jurídicos processuais atípicos, inclusive para fins de adequação procedimental. 

A crise do Judiciário propulsionou o desenvolvimento dos meios alternativos de solução 

de conflitos (MASC) ou alternative dispute resolution (ADR), especialmente da arbitragem, 

da conciliação e da mediação
77

.  

A falta de flexibilidade procedimental compelia os cidadãos a evitar o processo judicial 

estatal, estando-lhes reservados, como solução ao problema, a arbitragem e o forum shopping, 

o segundo utilizado, sobretudo – mas não exclusivamente –, nos casos de contratos 

internacionais (fuga de um ordenamento estatal para outro)
78

.  

Deve-se registrar que a atividade jurisdicional não estatal (arbitragem) valoriza um 

modelo de processo negociado
79

. A Lei de Arbitragem, nº 9.307/1996, prestigia a autonomia 

da vontade das partes, permitindo o uso da equidade (art. 2º) e a escolha livre das regras de 

direito que serão aplicadas no processo arbitral, desde que não sejam violados os bons 

costumes e a ordem pública (art. 2º, §1º). As partes podem, inclusive, valer-se de regras de 

órgão arbitral institucional ou de entidade especializada, tomando-as de empréstimo para o 

seu procedimento (art. 5º). O âmbito de liberdade das partes abrange, ainda, a definição do 

prazo para apresentação da sentença arbitral (art. 11, III) e do processo de escolha dos árbitros 

(art. 13, §3º). A Lei de Arbitragem permite-lhes estabelecer o procedimento que deverá ser 

obedecido em sua tramitação ou, assim não desejando, legar tal tarefa ao árbitro ou ao tribunal 

arbitral (art. 21). Por intermédio da Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, o espectro de 

aplicação da arbitragem foi ampliado, permitindo-se expressamente, em caráter genérico, a 

sua utilização pela Administração Pública direta e indireta. 

O âmbito de atuação da autonomia da vontade na arbitragem é mais ampliado do que no 

processo estatal, porque aquela serve à solução de controvérsias envolvendo direitos 

patrimoniais disponíveis e, além disso, não se vale de órgãos estatais, mas, sim, de árbitros 

privados. A via judicial pode abarcar interesses públicos que ultrapassam a esfera dos 
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sentença”, seria referir-se à “cultura da estatalidade” ou “cultura burocrática”, expressões de maior amplitude, eis 

que indicativas do papel do Estado como provedor dos serviços públicos essenciais (GODINHO, Robson 

Renault. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, 

p. 42). 
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interesses privados das partes, limitando, por conseguinte, a autonomia da vontade
80

. Antonio 

do Passo Cabral considera que, nesse contexto, os acordos processuais surgem como opção 

capaz de promover, de modo eficiente, a flexibilização procedimental no âmbito do próprio 

Judiciário, tendendo, inclusive, a reduzir a utilidade e a importância do procedimento 

arbitral
81

.  

Nesse sentido, a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (CPC/2015) rompeu com o 

paradigma “exacerbadamente publicista” e, reduzindo o protagonismo judicial, permitiu às 

partes a celebração de convenções sobre o procedimento e sobre as suas situações jurídicas 

processuais (ônus, deveres, poderes e faculdades), conforme estatuído no seu art. 190
82

, 

cláusula geral cuja construção de sentido é o objetivo do capítulo III. 

 

2.2 PREMISSAS LÓGICO-CONCEITUAIS 

 

As necessidades de reforçar a natureza pública do processo e de segregar o Direito 

Processual do direito material, afirmando, assim, a sua autonomia científica, frustraram o 

adequado desenvolvimento de uma teoria dos atos processuais
83

, sobretudo porque a teoria do 

fato jurídico foi estudada e aprimorada, principalmente, no âmbito do Direito Privado. 

Estando o processo sob o pálio do dogma da irrelevância da vontade, a categoria dos negócios 

jurídicos processuais tampouco encontrou solo propício para ali se desenvolver. 

O estudo dos fatos jurídicos não deve circunscrever-se a este ou àquele ramo do direito, 
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tratando-se de matéria pertencente à Teoria Geral do Direito, informativa de toda a cultura 

jurídica
84

. Não por outra razão, fala-se em atos processuais, atos administrativos e atos 

delitivos, a evidenciar que a teoria do fato jurídico permeia, inclusive, os setores jurídicos 

enquadrados na seara do Direito Público. 

O espírito conformador do Código de Processo Civil de 2015 confere grande valor à 

autonomia da vontade das partes, chegando mesmo a prever uma cláusula geral de atipicidade 

da negociação processual, objeto do artigo 190 do referido diploma processual. Por essa 

razão, o estudo da teoria do fato jurídico processual é premissa lógica imprescindível ao 

descortinamento do conteúdo e do alcance da cláusula aberta supramencionada, especialmente 

de relação à figura do negócio jurídico processual atípico, expressão máxima de 

autorregramento da vontade no processo. 

 

2.2.1 Conceitos extraíveis da teoria do fato jurídico: plano da existência 

 

Naturalmente, as noções de fato jurídico, ato jurídico e negócio jurídico devem ser 

hauridas da Teoria Geral do Direito, servindo elas de base para a estruturação da teoria dos 

fatos jurídicos processuais e para a conceituação de suas respectivas categorias. 

Marcos Bernardes de Mello registra que a concepção tradicional de fato jurídico 

contempla definições funcionais, que tomam por base o escopo do fato jurídico – a produção 

de efeitos jurídicos. Não sendo, porém, a eficácia um elemento essencial do ato – mas sim 

acidental –, não se revela conveniente a utilização de definições desse jaez, tanto mais porque, 

ao se definir a causa pela consequência, cria-se uma tautologia, já que a definição da 

consequência pressupõe a causa
85

. 

Assim como o faz Marcos Bernardes de Mello
86

, este trabalho também adota como 

referencial teórico para a estruturação da teoria do fato jurídico o posicionamento de 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. Para este autor, o fato jurídico é o fato da vida (ou o 

complexo desses fatos) que sofreu a incidência de uma norma jurídica, podendo dele decorrer 
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ou não efeitos jurídicos
87

.  

A incidência da norma jurídica sobre o suporte fático faz nascer o fato jurídico lato 

sensu, com seu ingresso no mundo jurídico, o qual pode se dar sob a forma de: a) fato jurídico 

stricto sensu; b) ato-fato jurídico; c) ato jurídico stricto sensu; d) negócio jurídico ou; e) ato 

ilícito. 

 

2.2.1.1 Fato jurídico em sentido estrito 

 

O fato jurídico stricto sensu é aquele fato conforme ao direito (lícito) cujo suporte fático 

não contempla qualquer ato humano como elemento essencial. É possível que o ato humano 

contribua, de modo acidental, para a concreção do suporte fático, mas esse fator é abstraído 

pelo direito
88

. Integram a categoria dos fatos jurídicos stricto sensu o nascimento (ainda que 

se trate de gravidez decorrente, por exemplo, de inseminação artificial), a morte (ainda que 

provocada intencionalmente por alguém), o transcurso do tempo, o abandono do álveo pelo 

rio, a produção de frutos, dentre outros. 

As normas jurídicas, quando contemplam fatos da natureza em seu suporte fático, 

fazem-no com o objetivo de lhes atribuir consequências para os seres humanos que a eles se 

vinculem ou que sejam por eles afetados. Esse é o sentido jurídico possível de ser atribuído 

aos fatos naturais, que não podem, obviamente, ser regrados sob a lógica do dever-ser, 

estando sujeitos à lógica do ser
89

.  

 

2.2.1.2 Ato-fato jurídico 

 

O ato-fato jurídico é, necessariamente, um ato humano. Entretanto, o direito o 

reconhece como avolitivo, ou seja, despreza-lhe a vontade em sua prática, exista ela ou não. 
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Cuida-se de ato humano tratado, pelo ordenamento jurídico, como se fato jurídico fora (e não 

como ato jurídico)
90

. A situação fática decorrente da conduta praticada não é passível de 

desconsideração, integrando o mundo como uma mudança de caráter permanente. Citem-se 

como exemplos a caça, a pesca e o achado de tesouro
91

. 

Os atos-fatos jurídicos são classificáveis em atos reais (ou materiais), atos-fatos 

jurídicos indenizativos e atos-fatos jurídicos caducificantes
92

. Os atos reais são aqueles que 

dão ensejo a circunstâncias fáticas, sendo a sua materialidade a característica primordialmente 

enfatizada pelo ordenamento jurídico
93

. Como em qualquer categoria de ato-fato jurídico, a 

vontade de produzir o ato e seu resultado é irrelevante para o direito.  

Assim, por exemplo, a produção de obra artística (quadro) por um pintor famoso que o 

deseje produzir é recepcionada pelo direito do mesmo modo que a produção de obra similar 

por uma pessoa portadora de deficiência mental que sequer tenha consciência de o estar 

produzindo. É o resultado material (o quadro produzido) o que importa para o mundo jurídico, 

gerando por efeito a aquisição de sua propriedade por quem o confeccionou. Também são atos 

reais a caça, a pesca, a invenção, dentre outros. 

Os atos-fatos jurídicos indenizativos são atos lícitos praticados pelo homem ou a ele 

imputáveis e dos quais decorre um prejuízo a terceiro, impondo o ordenamento jurídico ao 

produtor do ato, haja ou não vontade em praticá-lo, o dever de indenizar o dano causado. 

Como exemplos há o desforço incontinenti praticado dentro dos limites permitidos em lei (ou 

seja, não contrário ao direito) e a caça e a pesca lícitas, em todos os casos desde que 

provoquem dano a terceiros
94

. Pontes de Miranda os intitula de indenização sem culpa
95

. 
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Os atos-fatos caducificantes
96

 são atos não contrários ao direito aos quais se atribui 

como consequência a extinção de um direito e/ou de uma pretensão, ação ou exceção. O 

suporte fático de tais atos-fatos compõe-se, normalmente, do decurso do tempo associado à 

inação do titular do direito e deles são exemplos a decadência e a prescrição. Desconsidera-se 

a existência ou não de culpa pela inação em tais casos
97

. 

 

2.2.1.3 Atos jurídicos lato sensu: ato jurídico stricto sensu e negócio jurídico 

 

O gênero ato jurídico lícito lato sensu subdivide-se em ato jurídico stricto sensu e 

negócio jurídico. Por ato jurídico lato sensu (ou, simplesmente, ato jurídico) entende-se 

aquele que tem como elemento nuclear a vontade do agente. Será ato jurídico stricto sensu 

(ou ato não negocial) se essa vontade dirige-se à prática do ato, mas não à escolha da 

categoria jurídica ou de seus efeitos, que serão, necessariamente, aqueles previamente 

estatuídos em lei e impassíveis de modificação pelos interessados
98

. Como exemplos, podem 

ser citados a constituição de domicílio e o reconhecimento de filiação não decorrente de 

casamento
99

. 

Se, ao revés, a vontade externada, além de se configurar como elemento nuclear do 

suporte fático do ato, está capacitada pelo ordenamento jurídico para escolher a categoria 

jurídica pretendida e, além disso, para dispor acerca do conteúdo eficacial do ato praticado, 

dentro de limites estabelecidos pelo sistema, a espécie tratada concerne ao negócio jurídico 

(ato negocial)
100

. O contrato é o exemplo por excelência de negócio jurídico. 

Os negócios jurídicos podem ser classificados segundo diversos critérios, cabendo 

trazer à baila os dois mais importantes ao desenvolvimento do tema objeto deste trabalho. 

Em primeiro lugar, tomando-se por parâmetro o número de posições emanadoras de 
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vontade para a formação do negócio, pode-se falar em negócios jurídicos unilaterais, 

bilaterais e plurilaterais. Nos primeiros, há apenas um polo do qual se extrai a manifestação de 

vontade (ainda que esse polo seja formado por mais de uma pessoa, como no caso de 

instituição de uma fundação por duas pessoas)
101

.  

Nos negócios bilaterais, dois polos distintos concorrem para a sua formação, sendo as 

vontades externadas distintas e concordantes sobre um determinado objeto (como é o caso do 

contrato de compra e venda e dos contratos em sua grande maioria). Os negócios plurilaterais 

reúnem vontades distintas oriundas de mais de dois polos e convergentes para a mesma 

finalidade, de que é exemplo o contrato de sociedade, mesmo que celebrado por apenas dois 

sócios, ante a potencial possibilidade infinita de ingresso de novos sócios
102

. 

Os negócios bilaterais e plurilaterais subdividem-se em contratos e acordos (ou 

convenções); no primeiro caso, os interesses que compõem as manifestações de vontade 

formadoras do ato são opostos ou divergentes; no segundo, paralelos e convergentes para um 

fim comum. Os acordos de acionistas, por exemplo, não são contratos
103

. 

Em segundo lugar, diferenciam-se os negócios jurídicos típicos (ou nominados) dos 

atípicos (ou inominados), conforme estejam ou não, respectivamente, previstos e 

regulamentados em tipo legal expresso
104

. 

 

2.2.1.4 Ato ilícito 

 

Os atos ilícitos
105

 são os contrários ao direito, para os quais não há norma jurídica que 

lhes pré-exclua a ilicitude (como ocorre, por exemplo, com a legítima defesa, ainda que 
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causadora de dano a terceiro), praticados por agente imputável, ou seja, dotado de capacidade 

delitual (capacidade para praticar o ilícito)
106

. 

A classificação dos atos ilícitos de maior relevância para o presente trabalho é a que 

toma por base a eficácia decorrente do ato. Fala-se, nesse sentido, em: a) atos ilícitos 

indenizativos ou indenizantes, dos quais decorre dever de reparação, in natura ou in pecunia, 

recompondo-se a esfera jurídica do ofendido. A espécie vem disciplinada no art. 927 do CC; 

b) atos ilícitos caducificantes, cujo efeito é a perda de um direito (a exemplo do que ocorre 

com a perda do poder familiar nos termos do art. 1.638 do CC e com a sanção de sonegados); 

c) atos ilícitos autorizantes, cuja prática confere ao ofendido uma autorização para praticar 

determinado ato, normalmente em desfavor do ofensor. A ingratidão do donatário é ilícito de 

que decorre a possibilidade, para o doador, de revogar a doação realizada (art. 557 do CC). Da 

mesma forma, a turbação e o esbulho são ilícitos dos quais decorre a faculdade, outorgada por 

lei ao possuidor, de manter-se ou reintegrar-se na posse, respectivamente, valendo-se do 

desforço incontinenti, modalidade de autodefesa (art. 1.210, §1º, do CC); d) atos ilícitos 

invalidantes, que dão ensejo à invalidade do ato
107

, a exemplo do que se sucede com a venda 

de bem gravado com cláusula de inalienabilidade
108

. 

Os esclarecimentos conceituais hauridos da Teoria Geral do Direito acerca da teoria do 

fato jurídico – explicitados neste subtópico – conferem o embasamento necessário à 

formulação, pela doutrina, da teoria do fato jurídico processual. A temática, desenvolvida 

timidamente sob o pálio da influência publicística, ganha destaque com o advento de um novo 

diploma processual civil calcado na valorização da autonomia da vontade das partes; em 

especial, torna-se imperioso o desenvolvimento da figura do negócio jurídico processual, das 

mais desprezadas e rejeitadas pela doutrina processual clássica. 
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108

 BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Teoria  dos ilícitos civis. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 124-135. 
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2.2.2 A teoria dos fatos jurídicos processuais: plano da existência 

 

A construção da teoria dos fatos jurídicos processuais, muito embora tome por base, 

como não poderia deixar de ser, a teoria dos fatos jurídicos haurida da Teoria Geral do 

Direito, envolve uma série de polêmicas decorrentes da necessidade de se adaptar uma criação 

surgida e desenvolvida no âmbito do Direito Privado para a seara do Direito Público. 

Seguindo-se a classificação detalhada no subtópico antecedente, que organiza os fatos 

jurídicos em sentido amplo nas categorias fato jurídico stricto sensu, ato-fato jurídico, ato 

jurídico lato sensu (esta, por sua vez, subdividida em ato jurídico stricto sensu e negócio 

jurídico) e ato ilícito, passar-se-á a examiná-la sob a ótica da doutrina processualista. 

 

2.2.2.1 Fato jurídico processual 

 

Por fato jurídico processual lato sensu há de se entender o fato ou complexo de fatos da 

vida (seja ele fenômeno natural, conduta avolitiva ou exteriorização de vontade), ocorrido 

dentro ou fora de um procedimento, que, tendo figurado como suporte fático de uma norma 

processual e sofrido, em razão disso, a incidência da referida norma, encontra-se apto a 

produzir efeitos jurídicos em procedimento atual ou futuro
109-110

.  

O conceito apresentado é sabidamente controvertido na doutrina. Ele parte de uma 

premissa rejeitada por alguns doutrinadores, segundo a qual o fato ocorrido fora do âmbito 

processual (mas apto a produzir efeitos no processo) também pode ser considerado como fato 

processual. Essa premissa permite, por exemplo, a admissão da categoria dos fatos jurídicos 

processuais stricto sensu, cuja existência depende, necessariamente, do afastamento do 
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 Nesse sentido: DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 

2016, v.1, p. 377-378; BRAGA, Paula Sarno. Primeiras reflexões sobre uma teoria do fato jurídico processual: 

plano de existência. Revista de processo, São Paulo, n. 148, jun./2007, p. 309; DIDIER JUNIOR, Fredie; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos fatos jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 

31-32. 
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 Tratando especificamente dos negócios jurídicos processuais, Marcelo Abelha entende que eles que só 

poderiam ser assim adjetivados se praticados no bojo de um procedimento ou para este conduzido 

(RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: RT, 2000, v. 1, p. 257-

258). Cuidando dos atos processuais e dos negócios processuais (que, para o autor, não são espécie de ato 

processual, mas, sim, de fato processual), com o mesmo entendimento: ALVIM NETTO, José Manoel de 

ARRUDA. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: RT, 2003, v. 1, p. 495. 
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critério da intraprocessualidade como definidor do fato processual. 

Calmon de Passos refuta a figura do fato jurídico processual stricto sensu, considerando 

que no campo processual somente seriam possíveis atos processuais, dado se tratar o processo 

de uma atividade humana qualificada pela lei. Pondo em relevo a sede do ato para a sua 

qualificação como processual, afasta a viabilidade dos fatos jurídicos processuais stricto 

sensu, uma vez que, além de não serem condutas humanas, ocorreriam eles, sempre, fora do 

procedimento
111

.  

Os fatos jurídicos processuais stricto sensu são fatos naturais ou biológicos (não 

humanos), exteriores ao procedimento, que sofreram a incidência de norma processual que os 

contemplava abstratamente em seu suporte fático, conferindo tal incidência aptidão ao fato 

para produção de efeitos em procedimento a si contemporâneo
112

. São exemplos de fatos 

jurídicos processuais stricto sensu a morte da parte
113

 (que dá lastro à suspensão do processo e 

à sucessão processual – art. 313, I e §§1º e 2º do CPC/2015), a força maior (que também pode 

ser invocada como causa de suspensão do processo – art. 313, VI, do CPC/2015) e o 

parentesco (que pode dar ensejo ao impedimento do juiz, conforme art. 144, III, IV e VIII do 

CPC/2015). 

 

2.2.2.2 Ato-fato processual 

 

Na categoria ato-fato processual enquadram-se os atos jurídicos humanos aptos a 

produzir efeitos em um procedimento e tratados pelo direito como fatos, eis que a norma 

processual que sobre eles incide, juridicizando-os, abstrai (considera irrelevante), em seu 

suporte fático, o elemento vontade humana
114

.  
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PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais. 

Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 64-65. 
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 BRAGA, Paula Sarno. Primeiras reflexões sobre uma teoria do fato jurídico processual: plano de existência. 
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influir no curso do processo (MITIDIERO, Daniel Francisco. Comentários ao Código de Processo Civil. São 

Paulo: Memória Jurídica, 2005, t. 2, p. 13). 
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Revista de processo, São Paulo, n. 148, jun./2007, p. 311; DIDIER JUNIOR, Fredie; NOGUEIRA, Pedro 

Henrique Pedrosa. Teoria dos fatos jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 43. 
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A revelia é ato-fato processual, sendo irrelevante, para o direito, se o demandado teve 

ou não vontade de omitir-se em apresentar a sua contestação no prazo de lei. Uma vez 

verificada a revelia, o ordenamento jurídico atribui-lhe efeitos no processo (dentre os quais 

destacam-se a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor e a 

fluência dos prazos para o revel que não possua patrono constituído nos autos a partir da 

publicação do pronunciamento jurisdicional no órgão oficial – arts. 344 e 346 do CPC/2015). 

Também o precedente é um ato-fato jurídico, ou seja, um ato humano (decisão judicial) 

cujo efeito (o de se constituir um precedente para casos vindouros) produz-se 

independentemente da vontade de quem o praticou. Cuida-se de um efeito anexo da decisão 

judicial
115

. 

Antonio do Passo Cabral recusa a categoria dos atos-fatos jurídicos, tecendo-lhe críticas 

que abrangem desde a sua nomenclatura, por ele reputada confusa, até as premissas em que se 

estrutura, vistas pelo autor como antiquadas. Aponta que a categoria confunde vontade e 

intenção e olvida ser a vontade um elemento componente dos atos jurídicos processuais
116

.  

Ainda para Antonio do Passo Cabral, o ato-fato jurídico decorreria de inaceitável 

arbitrariedade do legislador em excluir a vontade para certos atos processuais, ainda mais no 

presente tempo, em que tanto se valoriza o intersubjetivo, mormente por ser possível tratar-se 

da subjetividade com racionalidade. Conclui defendendo, inclusive, a possibilidade de 

desfazimento do ato-fato jurídico, citando como exemplo a superação da preclusão temporal 

(perda de prazo) se provado que a omissão não foi imputável à parte
117

. 

Embora não possam ser desprezadas as considerações aduzidas por Antonio do Passo 

Cabral quanto aos atos-fatos jurídicos, em especial as ponderações concernentes à tendência 

de valorização da intersubjetividade, a categoria em apreço é adotada pela doutrina 

processualista
118

. A terminologia empregada, embora possa dar margem a certa confusão 

àqueles que pela primeira vez se debruçam no estudo do assunto, consagrou-se na doutrina, o 
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 DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
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 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 45, nota de rodapé nº 
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que auxilia, de certo modo, a compreensão da categoria.   

Além disso, a imprecisão técnica de nomenclatura pode ser observada em outros termos 

e expressões de uso comum da doutrina processual, a exemplo de “pressupostos 

processuais”
119

 e “perpetuatio jurisdictionis”
120

, sem que tal circunstância tenha aconselhado 

o afastamento da terminologia tradicional, o que poderia ocasionar ainda maior dificuldade de 

compreensão dos citados temas. 

No ato-fato processual, a norma jurídica despreza a vontade do agente e, por 

conseguinte, também a sua intenção, que nada mais é do que o “objetivo demonstrado pela 

vontade”, o ânimo que move o agente
121

. A responsabilidade sem perquirição de dolo ou 

culpa (objetiva), prevista, por exemplo, no art. 37, §6º, da CF/1988 e no art. 932 do Código 

Civil, é outro exemplo de situação em que o ordenamento jurídico atribui efeitos a um ato 

independentemente de se perscrutar acerca da vontade de quem o pratica, assim como ocorre 

com o ato-fato jurídico. Dita circunstância não costuma ser enxergada como arbitrariedade 

legislativa; ao revés, tais casos são vistos como regras viabilizadoras da realização de justiça. 

Em relação ao desfazimento de ato-fato jurídico, referindo-se o autor à superação da 

preclusão temporal (perda de prazo) se provado que a omissão não foi imputável à parte, tal 

circunstância refere-se antes à verificação de ausência de nexo causal entre a conduta 

omissiva e o resultado (preclusão) do que a considerações pertinentes ao elemento subjetivo 

do agir humano
122

. 

 Além disso e bem observada a hipótese, constata-se que, no exemplo apresentado por 

Antonio do Passo Cabral, o ato-fato jurídico em questão é o transcurso do prazo, de que 

decorre, como consequência (efeito), a impossibilidade de prática de um ato processual 

(preclusão temporal). A omissão havida, imputável ou não à parte, não é e não pode ser 
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 Expressão utilizada tanto para designar os pressupostos de existência quanto os requisitos de validade do 

procedimento. Daí se falar em pressupostos processuais lato sensu, abrangente das duas categorias, e 

pressupostos processuais stricto sensu, concernindo apenas aos pressupostos de existência (DIDIER JUNIOR, 

Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo. São Paulo: 
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processuais, com a finalidade de separar os pressupostos de existência e os requisitos de validade do processo: 
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desfeita. O tempo transcorrido não regressa. No entanto, a ausência de nexo causal entre o 

ato-fato processual e seu efeito (resultado: preclusão) impede que este último se efetive, 

compelindo o magistrado a conceder novo prazo à parte para praticar o ato processual 

pertinente.  

Tem-se, pois, o afastamento da preclusão como ineficácia (e não invalidade) do ato-fato 

jurídico processual omissivo. O ato-fato não pode ser invalidado, justamente porque o 

ordenamento não imprime relevância à vontade subjacente ao ato praticado. Por tais razões, o 

presente trabalho, considerando útil a manutenção da categoria dos atos-fatos jurídicos 

processuais, adota-a. 

Os atos-fatos jurídicos processuais também se submetem à classificação apresentada 

para os atos-fatos jurídicos, existindo os materiais ou reais (tais como o preparo do recurso e o 

pagamento de custas), indenizativos (a exemplo da execução provisória que ocasione prejuízo 

ao executado, quando reformado ou anulado o título executivo que a lastreava) e 

caducificantes  (dentre os quais figuram a perda de prazos de um modo geral e o abandono da 

demanda)
123

. 

 

2.2.2.3 Ato jurídico processual lato sensu e ato jurídico processual stricto sensu 

 

Embora já polêmicas as conceituações de fato jurídico processual e de ato-fato jurídico, 

o conceito que provoca maior divergência doutrinária é, sem dúvida, o de ato jurídico 

processual. Diversos fatores são tomados em consideração para construção de definições 

acerca da categoria: produzir efeitos no processo
124

, ser praticado pelos sujeitos da relação 

processual (partes e juiz), ser praticado no processo (sede do ato), havendo, ainda, critérios 
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 Exemplos extraídos de: DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2016, v.1, p. 379-380; BRAGA, Paula Sarno. Primeiras reflexões sobre uma teoria do fato jurídico 

processual: plano de existência. Revista de processo, São Paulo, n. 148, jun./2007, p. 312. 
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 Fredrich Lent, por exemplo, reputa processuais os atos que somente no bojo do processo podem ser 
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civile tedesco: Il procedimento di cognizione. Tradução: Edoardo F. Ricci. Napoli: Morano Editore, 1962, p. 

120). Em sentido semelhante, Giovanni Leone também soergue o critério finalístico do ato como sendo a marca 

de sua processualidade. É processual o ato que manifesta influência direta sobre o processo, constituindo, 

desenvolvendo, modificando ou extinguindo a relação jurídica processual. Segundo o autor, este critério é o mais 
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referibilidade aos sujeitos processuais (LEONE, Giovanni. Manuale di diritto processuale penale. 13. ed. 

Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1988, p. 283).  
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que conjugam mais de um desses fatores
125

. 

Fredie Didier Junior diferencia os atos processuais e os atos do processo 

(procedimento). Existindo atos jurídicos processuais que não compõem a cadeia 

procedimental, a exemplo da escolha convencional de foro, conclui-se que os atos do processo 

são espécie de atos processuais (gênero)
126

.  

Seguindo-se a noção ampla de fato jurídico processual adotada neste trabalho, pode-se 

conceituar o ato jurídico processual lato sensu como a conduta humana volitiva que 

componha o núcleo da fattispecie de uma norma processual, sendo por esta reputado apto a 

produzir efeitos em uma relação jurídica processual, ainda que futura
127

.  

As características centrais do conceito adotado residem, pois, na inserção da vontade 

como elemento nuclear do suporte fático da norma processual incidente sobre o fato da vida e 

na aptidão do ato para produção de efeitos em um procedimento atual ou futuro. Nesse 

contexto, revela-se irrelevante a sede do ato para a sua qualificação como processual (pode ser 

praticado dentro ou fora do processo). 

Tampouco se exige que o ato seja praticado pelos sujeitos da relação processual (partes 

e juiz); no bojo de um processo, podem ser praticados pelos sujeitos do processo, expressão 

mais abrangente, que inclui figuras como perito, testemunhas, advogados, membros do 
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 Daniel Mitidiero reputa processual o ato que somente possa ser praticado no processo, pelos sujeitos 
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Ministério Público, auxiliares da justiça, dentre outros. Não existindo processo pendente, o 

ato ainda assim será processual, embora não se possa falar, nesse caso, em sujeitos do 

processo ou processuais. 

Nessa categoria dos atos jurídicos processuais lato sensu enquadram-se os atos jurídicos 

processuais stricto sensu e os negócios jurídicos processuais
128

, diferenciando-se ambas as 

categorias em razão de não ser possível, nos atos jurídicos processuais, a escolha da categoria 

jurídica eficacial pelo agente, nem a modulação dos efeitos do ato, circunstâncias possíveis 

nos negócios jurídicos processuais, naturalmente dentro de limites traçados pelo ordenamento 

jurídico
129

. Dentre os atos jurídicos processuais stricto sensu estão a intimação, a réplica, a 

sentença e o arresto. A categoria dos negócios jurídicos processuais, por sua vez, por 

representar o cerne da temática desenvolvida neste trabalho, merece exame em subtópico 

específico. 

 

2.2.2.4 Ato ilícito processual 

 

Os ilícitos processuais são condutas contrárias ao direito que sofrem a incidência de 

uma norma processual atributiva de efeitos em um dado processo, os quais podem ser: a) o 

dever de indenizar (ilícitos indenizativos ou indenizantes), como ocorre com as penas 

decorrentes da prática de ato enquadrável como litigância de má-fé ou como ato atentatório à 

dignidade da justiça (arts. 80, 81 e 774 do CPC/2015); b) a perda de um direito (ilícitos 

caducificantes), a exemplo da remoção do inventariante prevista no art. 622 do CPC/2015; c) 

a autorização conferida ao ofendido para praticar determinado ato (ilícitos autorizantes), 

conforme se observa, por exemplo, na autorização conferida ao oficial de justiça para 
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jurídico próprio. Caso se refira ela à possibilidade de eleição do tipo legal, tal circunstância não individualiza o 

negócio jurídico, já que há situações em que a parte pode optar entre duas “categorias”, por assim dizer, e estará 

praticando um ato jurídico, na medida em que não lhe remanesce espaço para que sua vontade possa conformar a 

eficácia do ato (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 67). 
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proceder ao arrombamento de portas, móveis e gavetas à vista da renitência do devedor em 

permitir a penhora de seus bens, impedindo a entrada do oficial em sua casa (art. 846 do 

CPC/2015); d) a invalidade do ato, tal como prevista no art. 279 do CPC/2015, para as 

hipóteses em que o membro do Ministério Público não tenha sido instado a intervir quando 

obrigatória por lei a sua intervenção
130

. 

 

2.2.3 Os negócios jurídicos processuais 

  

2.2.3.1 Generalidades 

 

De todas as categorias relacionadas à teoria dos fatos jurídicos processuais, a que mais 

encontrou resistência doutrinária e entraves ao seu desenvolvimento foi, sem dúvida, a dos 

negócios jurídicos processuais. O dogma da irrelevância da vontade no processo, estruturado 

sob a influência do publicismo, deu azo à premissa segundo a qual os efeitos do negócio 

jurídico deveriam decorrer diretamente da vontade das partes, o que não poderia ocorrer no 

processo, em que os efeitos dos atos praticados derivariam da lei ou dependeriam de 

interferência judicial para serem produzidos
131

. 

A necessidade de afirmação do caráter público (e, pois, indisponível) das normas 

processuais praticamente aniquilou a possibilidade de aceitação da categoria dos negócios 

jurídicos processuais, em cuja base estaria o sobrepujamento de tais normas pelo interesse 

privado
132

. 

Friedrich Lent
133

, Othmar Jauernig
134

 e Adolf Schönke
135

, na Alemanha; Francesco 

                                                           
130

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 380 e 

400-401.  
131

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

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

36. 
132

 MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi de Medeiros. Negócio processual acerca da distribuição do ônus 

da prova. Revista de Processo, São Paulo, n. 241, mar./2015, p. 470. 
133

 Lent registra que a categoria jurídica dos negócios processuais faz-se presente sempre que o efeito do ato 

praticado deriva, sobretudo, da vontade da parte e somente se por esta querido (LENT, Friedrich. Diritto 

processuale civile tedesco: Il procedimento di cognizione. Tradução: Edoardo F. Ricci. Napoli: Morano Editore, 

1962, p. 122). 
134

 Jauernig admite a existência de contratos processuais de modo excepcional, tomando por base as regras 

extraíveis da ZPO alemã (JAUERNIG, Othmar. Direito processual civil. 25. ed. Tradução: F. Silveira Ramos. 

Coimbra: Almedina, 2002, p. 174). 
135

 A conclusão no sentido de que Schönke admite a figura dos negócios jurídicos processuais decorre de uma 

análise sistemática de sua obra. Inicialmente, à p. 109, o autor diferencia os atos processuais das chamadas 
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Carnelutti
136

, Ugo Rocco
137

, Giovanni Leone
138

, Elio Fazzalari
139

, Francesco Invrea
140

, 

Salvatore Satta
141

 e Giuseppe Chiovenda
142

, na Itália; Paula Costa e Silva
143

 e Miguel Teixeira 

                                                                                                                                                                                     
convenções de caráter privado, por intermédio das quais uma parte se obriga, perante a outra, a praticar ou a 

deixar de praticar determinados atos processuais (ex.: desistência de um recurso ou da demanda). Os acordos não 

acarretariam, em si, efeitos imediatos de natureza processual, dando ensejo ao oferecimento de exceção em caso 

de seu descumprimento. Adiante, à p. 116, Schönke nega utilidade à identificação, no rol das declarações de 

vontade processuais (tipo de ato das partes), da categoria dos negócios jurídicos processuais. Apesar de no 

primeiro caso fazer alusão a negócios processuais qualificando-os como tendo natureza material e de, no 

segundo caso, negar relevância à categoria dos negócios processuais, a sua inclusão dentre os autores que 

admitem tal figura se deve ao fato de fazer menção aos chamados pactos processuais, que, segundo ele, seriam as 

declarações de vontade emitidas por ambas as partes com o escopo de provocar uma situação processual. Ditos 

pactos terão natureza processual quando somente produzam efeitos processuais (a exemplo do acordo sobre a 

competência), material quando apenas produzam efeitos substanciais (acordo para futura celebração de transação 

judicial) ou misto quando produzam conjuntamente ambos os efeitos (é o caso da transação judicial) 

(SCHÖNKE, Adolf. Derecho procesal civil. Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1950, p. 109-116). 
136

 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do processo civil. Tradução: Adrián Sotero de Witt Batista. São 

Paulo: Classic Book, 2000, v. 1, p. 484-485. Cuidando, especificamente, do acordo sobre a competência como 

um negócio processual, ver: CARNELUTTI, Francesco.  Forma e prova del negozio che modifica la competenza 

per territorio. Rivista di diritto processuale civile, Padova: CEDAM, v. III, Parte II, 1926, p. 197. 
137

 ROCCO, Ugo. Trattato di diritto processuale civile: Parte generale. 2. ed. Torino: Unione Tipografico 

Editrice Torinese, 1966,  v. 2, p. 211-223. 
138

LEONE, Giovanni. Manuale di diritto processuale penale. 13. ed. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio 

Jovene, 1988, p.282. O autor examina a temática sob a ótica do processo penal, reconhecendo como autênticos 

negócios processuais, nessa seara, a queixa e a renúncia ao direito de queixa. 
139

 À figura dos negócios jurídicos processuais, Elio Fazzalari atribui a denominação de “atos processuais 

negociais”. Repele a utilização das expressões “negócios processuais” e “contratos processuais”, até para que 

não sejam tais figuras, pertencentes à estrutura processual, confundidas com os “contratos com efeito 

processual”, que não integram o processo, embora sobre ele projetem seus efeitos. Exemplo de contrato com 

efeito processual é a cláusula compromissória, que reconduz o conflito à decisão pela via da arbitragem, 

afastando a atividade jurisdicional estatal (FAZZALARI, Elio. Instituzioni di diritto processuale. 8. ed. Padova: 

CEDAM, 1996, p. 348-349). Esses “contratos com efeito processual” a que alude Fazzalari são também referidos 

por Ugo Rocco, ao tratar dos negócios jurídicos extraprocessuais, dentre os quais inclui o compromisso arbitral e 

o pactum de non petendo, este que pode ser total, quando se refere à renúncia preventiva ao direito de ação, ou 

parcial, quando a renúncia é a uma faculdade ínsita ao direito de ação (renúncia a um meio de impugnação, à 

execução de sentença e, até mesmo, o pacto de eleição de foro, que o autor considera como renúncia à exceção 

de incompetência territorial, enquadrando como negócio extraprocessual, posição diversa daquela adotada neste 

trabalho) (ROCCO, Ugo. Trattato di diritto processuale civile: Parte generale. 2. ed. Torino: Unione Tipografico 

Editrice Torinese, 1966,  v. 2, p. 211-213). 
140

 O autor reputa negócios jurídicos processuais os atos processuais que contemplem uma manifestação de 

vontade explícita ou implícita, voltada, também implícita ou explicitamente, à produção de um efeito jurídico, 

consistente na constituição, modificação ou extinção de um direito subjetivo processual. Seu conceito de negócio 

jurídico processual é por demais amplo e abrange, inclusive, atos processuais praticados pelo juiz e por seus 

auxiliares, quando producentes de direitos subjetivos processuais, aos quais denomina de negócios jurídicos de 

autoridade, de que é exemplo a sentença  (INVREA, Francesco. La giurisdizione concreta e la teorica del 

rapporto giuridico processuale. Rivista di Diritto Processuale Civile, Padova: CEDAM, v. IX, Parte I, 1932, p. 

44-55). O que se observa é que o autor vale-se da expressão negócio jurídico processual na acepção que, em 

doutrina, normalmente é atribuída ao ato jurídico processual lícito lato sensu, sendo, pois, distinta daquela 

utilizada neste trabalho. 
141

 Salvatore Satta, embora figure dentre os autores que admitem a existência de negócios jurídicos processuais, 

possui entendimento que pode ser qualificado como restritivo acerca da matéria. O autor diferencia os acordos 

com eficácia no processo dos acordos celebrados no processo. Na primeira categoria estariam contemplados, por 

exemplo, os acordos sobre competência, as cláusulas compromissórias, os compromissos arbitrais e os acordos 

sobre a prova. Para Satta, tais acordos, a despeito de destinados à produção de efeito em um processo, não seriam 

regulados pela lei processual. Diferentemente, os acordos estritamente processuais (a exemplo da convenção de 

suspensão do processo e do acordo para utilização de juízo de equidade) seriam regulados pela norma processual 

(e por ela previstos). O autor não admite, portanto, a celebração de negócio processual atípico, cingindo-se o 

espaço de liberdade negocial das partes em matéria processual àquelas hipóteses expressamente reguladas por lei 

(SATTA, Salvatore. Diritto processuale civile. Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè Editore, 1958, v. I, p. 
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de Sousa
144

, em Portugal; Enrique Véscovi
145

, no Uruguai, figuram entre os doutrinadores 

estrangeiros que reconhecem a existência dos negócios jurídicos processuais.  

No Brasil, Alfredo de Araújo Lopes da Costa, ainda sob a égide do CPC/1939, aludia 

aos negócios jurídicos processuais como categoria integrante do gênero fatos jurídicos 

processuais, mencionando a existência de negócios unilaterais e bilaterais, por intermédio dos 

quais a parte lograria o efeito almejado de forma direta e imediata
146

. Dita classificação é 

adotada por Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho, que igualmente menciona a figura dos 

negócios jurídicos processuais, adotando como critério para a sua identificação o fato de 

terem sido celebrados, necessariamente, no bojo de um processo e de terem por objeto a 

modificação, dilatação ou extinção da relação processual
147

. Pontes de Miranda, também à luz 

do CPC/1939, fez menção à figura dos negócios jurídicos processuais, assim qualificando, por 

exemplo, a desistência
148

. Do mesmo modo, a categoria dos negócios processuais é 

reconhecida e aceita por Luiz Machado Guimarães
149

. 

Em tese de livre-docência apresentada à Faculdade de Direito da Universidade Federal 

da Bahia, Calmon de Passos, no ano de 1959, enfrenta a temática concernente à diferenciação 

entre atos jurídicos processuais em sentido estrito e negócios jurídicos processuais, apontando 

serem os primeiros resultado do exercício de faculdades, poderes, deveres e obrigações 

processuais, enquanto que os segundos consistem no exercício de direitos subjetivos 

                                                                                                                                                                                     
300-301). 
142

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 4. ed. Tradução: Paolo Capitanio. 

Campinas: Bookseller, 2009, p. 969. 
143

 A autora parte da premissa de que ato processual seria todo aquele que integra a sequência procedimental 

destinada ao proferimento da decisão final. Utiliza-se, pois, do critério da integração para definição da categoria. 

Quanto ao negócio jurídico, cuja existência no processo é eventual, Paula Costa e Silva conclui que, ainda que 

surjam fora do processo, os negócios processuais são integrados no procedimento quando nele feitos valer, 

ganhando, assim, natureza processual (SILVA, Paula Costa e. Acto e processo: o dogma da irrelevância da 

vontade na interpretação e nos vícios do acto postulativo. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 171-173). 
144

 SOUSA, Miguel Teixeira de. Estudos sobre o novo processo civil, 2. ed. Lisboa: Lex, 1997, p. 193. O autor 

intitula os negócios jurídicos bilaterais de contratos processuais. 
145

 VÉSCOVI, Enrique. Teoría general del proceso. 2. ed. Colombia: Editorial Temis S.A., 1999, p. 217. O autor 

faz referência à existência, no Uruguai, de lei que autoriza às partes a escolha negociada de perito (Ley de 

Abreviación de los Juicios, n° 13.555, de 17 de agosto de 1965).  
146

 COSTA, Alfredo de Araujo Lopes da. Manual elementar de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 

1956, p. 103. 
147

 REZENDE FILHO, Gabriel José Rodrigues de Rezende. Curso de direito processual civil. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1957, v.2, p. 16-17. 
148

 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, 

t. 3, p. 38. A timidez de Pontes de Miranda no trato da matéria foi registrada por NOGUEIRA, Pedro Henrique 

Pedrosa. Negócios jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 149; GODINHO, Robson Renault. 

Negócios processuais sobre o ônus da prova no Novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 107-

108.  
149

 GUIMARÃES, Luiz Machado. Estudos de direito processual civil. Rio de Janeiro-São Paulo: Jurídica e 

Universitária, 1969. 89-90. 
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processuais
150

. Posteriormente, em obra publicada no ano de 2002, que revisita a temática 

enfrentada na tese em comento, Calmon de Passos sustenta que a vontade das partes não seria 

suficiente para a produção imediata de efeitos sobre a relação jurídica processual, dependendo 

da intermediação judicial. Tal postura retira a relevância, para o autor, da categoria dos 

negócios processuais no direito brasileiro
151

. 

Em escrito específico sobre o tema, publicado no ano de 1984, José Carlos Barbosa 

Moreira registra o pouco interesse doutrinário pátrio no estudo do tema das convenções 

processuais (o autor cinge-se ao exame desses negócios jurídicos bilaterais), a despeito de o 

Código de Processo Civil de 1973 já conter quantidade considerável de negócios processuais 

típicos. Destaca, ademais, que o CPC/1973, quando previu convenções típicas, não lhe 

apresentou disciplina exauriente, limitando-se a regrá-las em pontos específicos
152

. 

Barbosa Moreira enfrenta a questão, hoje superada com o advento do CPC/2015, acerca 

da possibilidade de celebração, pelas partes, de convenções processuais atípicas. Examinando 

a doutrina alemã, o autor aponta a existência de opinativos nela encontráveis no sentido da 

impossibilidade, sob o argumento de que, no âmbito processual, seria reputado proibido tudo 

o que não fosse permitido. À época da redação de seu artigo, porém, Barbosa Moreira já 

reconhece que o posicionamento doutrinário alemão predominante é em sentido favorável a 

essa possibilidade, consistindo o principal desafio doutrinário a ser vencido aquele atinente à 

fixação dos limites para a celebração dessas convenções. O autor adere ao entendimento de 

que é possível a celebração de convenções processuais atípicas e apresenta considerações 

concernentes ao regime jurídico a que devem ser submetidas
153

. 

Flávio Luiz Yarshell, em 1999, admite a celebração de limitadas convenções em matéria 

processual, defendendo, ainda, que essa convencionalidade deve submeter-se a limites, dentre 

os quais ser disponível o direito objeto da demanda, resguardar-se a igualdade material entre 

as partes, garantir o respeito ao contraditório efetivo e garantir a busca da concretização dos 

escopos da jurisdição
154

. 

Fredie Didier Junior, em obra reeditada no ano de 2003, refere-se aos negócios jurídicos 
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processuais, classificando-os em unilaterais, concordantes e contratuais
155

. Em escritos mais 

recentes, o autor dedica-se de forma mais detida ao assunto, enquadrando os negócios 

jurídicos processuais no contexto de uma teoria dos fatos jurídicos processuais
156

. O autor 

expressamente admitiu, com lastro na cláusula geral executiva prevista no art. 461, §5º, do 

CPC/1973, a viabilidade de o magistrado valer-se de um negócio jurídico unilateral atípico 

(promessa de recompensa judicial) para estimular o cumprimento da prestação pelo 

devedor
157

. 

No ano de 2007, Paula Sarno Braga publicou artigo em que apresenta suas reflexões 

tendentes à conformação de uma teoria do fato jurídico processual, no qual realiza detida 

análise da categoria jurídica dos negócios processuais, culminando, ao final, pelo 

reconhecimento da possibilidade de celebração, no sistema jurídico-processual brasileiro, de 

negócios processuais atípicos, contanto que não malfiram norma cogente
158

. 

Em 2008, Leonardo Greco, também em artigo específico sobre o que denominou de atos 

de disposição processual (gênero que abrange as convenções processuais), cuida de 

sistematizar a temática. Aponta os limites ao exercício da autonomia das partes (residentes na 

disponibilidade do direito material discutido em juízo, na manutenção da igualdade material 

entre as partes e da paridade de armas e no resguardo aos princípios e garantias processuais 

fundamentais), o momento de eficácia de tais atos, a disciplina quanto à sua revogabilidade e 

o regime geral a que se submetem
159

. 

Além de elencar vasto rol de negócios processuais típicos previstos no Código de 

Processo Civil de 1973, Leonardo Greco pontua a existência de outros atos de disposição 
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processual que, em exame prima facie, seriam compatíveis com o ordenamento jurídico 

brasileiro, a exemplo do acordo para não impugnação ao valor da causa, a convenção para 

escolha do bem a ser objeto de penhora e a renúncia antecipada bilateral a recurso, do que se 

pode concluir que o autor tende a admitir a existência de negócios jurídicos processuais 

atípicos
160

. 

Os negócios jurídicos processuais foram o tema da tese de doutorado defendida por 

Pedro Henrique Pedrosa Nogueira junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Universidade Federal da Bahia, centrando-se o autor no exame dos provimentos judiciais 

decisórios como negócios processuais. Pedro Henrique Nogueira reconhece a existência de 

negócios processuais judiciais, citando como exemplos, dentre outros, a decisão que fixa o 

prazo de contestação da ação rescisória e a sentença ou decisão prolatada em demanda 

cautelar atípica, em que o magistrado elegerá as medidas mais idôneas a salvaguardar o 

alegado direito subjetivo da parte requerente da medida
161

. 

Outros doutrinadores pátrios fizeram referência à categoria dos negócios jurídicos 

processuais (com maior ou menor extensão) mesmo antes do advento do CPC/2015, podendo 

ser citados: José Frederico Marques
162

, Alcides de Mendonça Lima
163

, Edson Prata
164

, 
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CPC/1973, referindo-se não apenas aos acordos que têm por objeto o direito litigioso, como, também, àqueles 

cujo objeto consiste em “ato ou uso de forma procedimental”, dentre os quais cita o ajuste para ampliação ou 

redução de prazos dilatórios (art. 181 do CPC/1973) e as convenções para suspensão do processo (art. 265, II e § 

3º, do CPC/1973) para adiamento de audiência (art. 453, I, do CPC/1973) e para suspensão do curso da execução 

(art. 792 do CPC/1973). Reputa sinônimos os termos acordo, transação e convenção. Nas palavras do autor, “o 

acordo é sempre modo normal de as partes comporem seus interesses, quer quanto à lide, quer quanto a 

formalidades do processo, desde que não atentem contra os preceitos de ordem pública e, às vezes, necessitem de 

anuência do juiz, para atingirem o objetivo comum” (idem, p. 29-30). Mais adiante, ao cuidar do vocábulo 

convenção, destaca que esta apenas produziria efeitos processuais, ao contrário da transação e da conciliação, 

que produziriam duplo efeito (material e processual) (idem, p. 173). Malgrado o autor, evidentemente, reconheça 

a existência de negócios jurídicos processuais, quando admite que os acordos/convenções podem versar sobre 

“ato ou uso de forma procedimental”, “formalidades do processo”, não faz uso da expressão em comento, 

tampouco contemplando-a no espaço que lhe caberia (idem, p. 400-401). Natural tal ausência, tratando-se de 
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Antonio Janyr Dall’Agnol Junior
165

, Carreira Alvim
166

, Marcelo Abelha Rodrigues
167

, 

Rogério Lauria Tucci
168

, Egas Dirceu Moniz de Aragão
169

, Moacyr Amaral Santos
170

, Arruda 

Alvim
171

, Antônio Cláudio da Costa Machado
172

, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery
173

, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart
174

, Luiz Rodrigues 

Wambier, Eduardo Talamini
175

, Otávio Luiz Rodrigues Junior
176

, Berenice Soubhie Nogueira 

Magri
177

 e Flávio Cheim Jorge
178

. 

A iminência da aprovação do Código de Processo Civil de 2015 incrementou o interesse 

dos estudiosos acerca da temática dos negócios jurídicos processuais. Assim, em 

novembro/2014, Leonardo Carneiro da Cunha apresentou, no I Congresso Peru-Brasil de 

                                                                                                                                                                                     
uma obra destinada a definir termos e expressões mencionados no CPC/1973, dentre os quais não figura a 

expressão “negócio jurídico processual”. 
164

 PRATA, Edson. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1987, v. 2, t.1, p. 491-

492. O autor, ao comentar o art. 158 do CPC/1973, inclui os negócios jurídicos processuais dentre os atos 

dispositivos das partes, que podem ser, segundo classificação que apresenta, conclusivos (renúncia, transação, 

desistência) e de desenvolvimento (suspensão do processo, renúncia e abreviação de prazos). 
165

 DALL’AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. Comentários ao Código de Processo Civil. Porto Alegre: Lejur, 

1985, v. 3, p. 23. 
166

 Carreira Alvim, filiando-se à corrente dualista, que diferencia os atos jurídicos processuais dos negócios 

processuais (o unitarismo não reconhece diferença entre tais categorias), afirma que o negócio jurídico 

processual, ao contrário do ato jurídico processual, é praticado com o escopo de produção de determinado efeito 

jurídico. ALVIM, J. E. Carreira. Teoria geral do processo. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 251-253. 
167

 Marcelo Abelha Rodrigues diferencia os atos jurídicos processuais dos negócios processuais apontando a 

unilateralidade dos primeiros, fazendo crer, com tal afirmação, que os negócios jurídicos processuais seriam 

sempre bilaterais, conclusão distinta daquela apontada neste trabalho (RODRIGUES, Marcelo Abelha. 

Elementos de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: RT, 2000, v. 1, p. 257-258). 
168

 TUCCI, Rogério Lauria. Negócio jurídico processual. In: FRANÇA, Limongi (coord.). Enciclopédia Saraiva 

do Direito. São Paulo: Saraiva, 1980, v. 54, p. 190-192. O autor extrai o conceito de negócio jurídico processual 

a partir do art. 158 do CPC/1973. 
169

 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Comentários ao Código de Processo Civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1998, v. 2, p. 23. 
170

 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

296. 
171

 ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: RT, 2003, v. 

1, p. 495-496. 
172

 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo 

por parágrafo. 7. ed. Barueri/SP: Manole, 2008, p. 155-156. 
173

 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação 

processual civil extravagante em vigor. 5. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 620. 
174

 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova. São Paulo: RT, 2009, p. 199. 
175

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil. 10. ed. São Paulo: 

RT, 2008, v. 01, p. 206-207. Os autores, apesar de reconhecerem que os atos dispositivos das partes são negócios 

jurídicos celebrados no ambiente processual, reservam a expressão negócio jurídico processual (espécie de ato 

dispositivo) às manifestações bilaterais de vontade, posição não adotada neste trabalho. 
176

 RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz Rodrigues. Estudo dogmático da forma dos atos processuais: princípios 

e espécies. Revista Jurídica, ano 52, n. 231, jul. 2004, p. 52-53. 
177

 A autora dissocia os negócios processuais dos atos processuais, considerando aqueles como espécies de fatos 

processuais, na medida em que reconhece, por um lado, a possibilidade de negócios processuais praticados antes 

do advento do processo, ao tempo em que apenas confere o qualificativo de processual ao ato praticado no bojo 

de um procedimento (MAGRI, Berenice Soubhie Nogueira. Ação anulatória: art. 486 do CPC. São Paulo: RT, 

1999, p. 50-53). Trata-se de posicionamento não adotado neste trabalho. 
178

 O autor aponta a renúncia ao direito de recorrer como um negócio jurídico processual unilateral (JORGE, 

Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 3. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 114-115). 
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Direito Processual, havido em Lima, no Peru, o trabalho intitulado “Negócios jurídicos 

processuais no processo civil brasileiro”, empós publicado em coletânea específica sobre o 

tema dos negócios processuais
179

. Outros processualistas dedicaram-se ao estudo mais 

aprofundado do tema, dentre os quais podem ser citados, por todos, Antonio do Passo 

Cabral
180

, Robson Godinho
181

 e Diogo Assumpção Rezende Almeida
182

. Além disso, alguns 

processualistas brasileiros que tradicionalmente negavam a existência da categoria dos 

negócios jurídicos processuais ou lhe retiravam a importância foram compelidos a refletir 

sobre o assunto, lançando-lhe novas luzes. 

Humberto Theodoro Júnior mencionava a figura dos negócios jurídicos processuais 

para, em seguida, negar-lhe relevância, destacando o posicionamento doutrinário segundo o 

qual não haveria utilidade em distingui-los dos atos processuais, de modo que estariam eles 

resumidos nesta categoria
183

.
 
  

Examinando a temática à luz do CPC/2015, em obra escrita conjuntamente com Dierle 

Nunes, Alexandre Melo Franco Bahia e Flávio Quinaud Pedron, Humberto Theodoro Junior 

modifica o seu posicionamento, conferindo especial destaque à figura dos negócios jurídicos 

processuais. Os autores apontam o estatalismo (valorização do papel do juiz no processo, 

formalismo rigoroso e predominância do direito legislado), em voga desde o final do século 

XIX, como um fator que impediu a disseminação do uso da figura dos negócios processuais. 

Tal quadro é alterado com a crise do legicentrismo e a descrença no Estado, circunstâncias 

que fomentaram a ideia de consensualidade no âmbito do Direito Público
184

. 

Registram a existência, no CPC/1973, de regramentos que autorizavam a realização de 

ajustes procedimentais, a exemplo da cláusula de eleição de foro e da cláusula de arbitragem. 

No entanto, enfatizam que a ideia de que as normas processuais seriam normas “de ordem 

pública”, impassíveis de flexibilização (tanto mais por acordo entre as partes), impedia a 
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 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos processuais no processo civil brasileiro. In: CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

27-62.  
180

 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016 (trata-se da versão 

comercial da tese de livre-docência defendida pelo autor junto à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco 

da Universidade de São Paulo no ano de 2015, com acréscimos posteriores). 
181

 GODINHO, Robson Renault. Negócios processuais sobre o ônus da prova no Novo Código de Processo 

Civil. São Paulo: RT, 2015. Registre-se que o trabalho citado, embora publicado em 2015, decorre de tese de 

doutorado apresentada pelo autor em 2013, antes, portanto, da aprovação do CPC/2015 (idem, p. 11). 
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 ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais no 

processo civil. São Paulo: LTr, 2015. 
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 THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000,v. 

1, p. 191. 
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 THEODORO JUNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio 

Quinaud. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 258-259. 
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admissão da ideia de negócios jurídicos processuais, havendo, ainda, mesmo no cenário atual, 

resistência ao tema
185

. 

Humberto Theodoro Junior, Dierle Nunes, Alexandre Bahia e Flávio Pedron examinam 

o tema dos negócios jurídicos com destaque aos três planos de análise do fato jurídico 

(existência, validade e eficácia)
186

. Afirmam, ao cabo de sua análise, que a cláusula de 

atipicidade da negociação processual demanda discussões para seu aprimoramento e, 

sobretudo, uma mudança de mentalidade por parte dos sujeitos processuais
187

. 

Alexandre Freitas Câmara também alterou o seu posicionamento com relação à figura 

dos negócios processuais. Referido autor negava a existência de tal categoria, sob o 

fundamento de que os atos volitivos dos sujeitos processuais produziriam apenas os efeitos 

consignados em lei
188

. Ao elaborar obra acerca do novo processo civil brasileiro, Câmara 

apresenta classificação dos atos das partes, nela incluindo os atos dispositivos ou negócios 

processuais. Em consonância com o art. 190 do CPC/2015, reconhece o autor a possibilidade 

de celebração de negócios processuais típicos ou atípicos, antes ou no curso do processo
189

. 

Há de se anotar, ainda, o posicionamento de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero. Os dois primeiros já haviam reconhecido a existência de 

negócios jurídicos processuais no direito brasileiro, ao tratar acerca das convenções em 

matéria de prova, disciplinadas no art. 333, parágrafo único, do CPC/1973, examinado a 

contrario sensu
190

. Daniel Mitidiero, ao revés, negava a existência da categoria dos negócios 

jurídicos processuais, também sob o fundamento de que os efeitos do ato processual seriam 

sempre regrados por lei (tal como afirmado por Alexandre Câmara)
191

. 

Posteriormente, em obra escrita conjuntamente pelos três autores, Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero apresentam suas considerações críticas 

quanto à tendência de “contratualização” do processo civil, adotada, segundo eles, pelo 

CPC/2015. Asseveram, em primeiro lugar, que a valorização do interesse privado das partes 
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Quinaud. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 299-300. 
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 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, 

v. 1, p. 231-232. 
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 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015, p. 125-129. 
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 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova. São Paulo: RT, 2009, p. 199. 
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 MITIDIERO, Daniel Francisco. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Memória Jurídica, 

2005, t. 2, p. 15-16. 
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desconsidera as funções e as demais finalidades da jurisdição, muito mais extensas do que a 

simples resolução de conflitos. Reconhecem nos dispositivos processuais que regulam esse 

fenômeno da “privatização do processo” uma aproximação à ideologia própria da arbitragem. 

Além disso, afirmam que essa tentativa de transplantar a ideologia arbitral ao processo 

judicial não se coaduna com o papel reservado a este e ao Estado, sobretudo o de tutelar 

direitos. Tratar-se-ia, em suma, de uma tentativa de importar para a esfera pública as 

limitações inerentes aos instrumentos privados de solução de controvérsias
192

. 

Marinoni, Arenhart e Mitidiero combatem, também, o argumento segundo o qual a 

aceitação dos negócios processuais seria um minus em relação à possibilidade, outorgada pelo 

ordenamento jurídico às partes, de disporem do próprio litígio levado a juízo (ou, mais 

precisamente, sobre o direito material deduzido em juízo). Os autores argumentam que as 

concessões conferidas pelo Estado aos litigantes, para exercício de sua autonomia da vontade, 

não podem ser consideradas como uma autorização para que eles decidam o que deve ou não 

deve o Estado fazer. Advertindo quanto aos possíveis riscos de reduzir o processo a um 

simples instrumento de índole privada voltado à solução de conflitos, os autores conclamam 

pela busca do equilíbrio, de modo que a autonomia da vontade das partes no processo – cuja 

existência não se pode mais negar – não conflite com a função atribuída ao processo estatal de 

tutela de direitos à luz da Constituição
193

. 

Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco 

conferiam ênfase à posição doutrinária que sustentava a inexistência da categoria dos 

negócios jurídicos processuais, sob o argumento de que a vontade do sujeito não seria apta a 

determinar os efeitos do ato praticado
194

. 

Após o advento do CPC/2015, os autores registram que o posicionamento antes por eles 

sufragado haverá de ser posto sob ressalva, à vista da redação constante do art. 190 do 

referido Código. Prosseguem, porém, questionando a existência da categoria jurídica em 

debate
195

. 
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A controvérsia quanto à existência dos negócios jurídicos processuais, havida na 

doutrina de diversos países desde a autonomia da ciência processual, contribuiu, em suma, no 

Brasil, para o parco desenvolvimento do tema. A segurança jurídica e o devido processo legal 

são invocados pela doutrina tradicional para negar a existência dos negócios processuais, sob 

o fundamento de que a segurança jurídica impõe que o processo esteja regulamentado na lei e 

apenas nesta
196

. Sendo assim, uma vez que no processo todos os efeitos processuais seriam 

decorrência da lei e não da vontade das partes, não haveria de se falar em negócios 

processuais
197-198-199

. 

Sob a égide do CPC/1973, pouco se estudou acerca dos negócios jurídicos processuais, 

                                                                                                                                                                                     
negócios processuais de modo genérico e desassociado de hipóteses tipicamente previstas no ordenamento 

jurídico, destacando, além disso, que a autorregulação de interesses pelas partes dar-se-ia em situações “pontuais 

e limitadas”, sujeitas à fiscalização pelo juiz, de modo que o espaço conferido à negociação processual não 

desnaturaria a natureza do processo como categoria atrelada ao Direito Público (DINAMARCO, Cândido 

Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria geral do novo processo civil. São Paulo: Malheiros, 2016, 

p. 187-188).   
196

 MAZZEI, Rodrigo; CHAGAS, Bárbara Seccato Ruis. Breve diálogo entre os negócios jurídicos processuais e 

a arbitragem.  Revista de processo, São Paulo, n. 237, nov./2014, p. 226. Os autores registram, porém, que os 
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consensual. 
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 Faz menção a tal posicionamento: CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: 

Juspodivm, 2016, p. 48.  
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certa amplitude para estruturar esse conteúdo eficacial. Leonardo Cunha posiciona-se no sentido de que os 

efeitos jurídicos não decorrem da vontade, mesmo nos negócios jurídicos, e sim da lei. A diferença estaria no 
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termos, condições ou encargos (CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos processuais no processo 

civil brasileiro. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2015, p. 29-31). 
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não servindo de estímulo a tanto nem mesmo o teor do art. 158 do referido diploma 

processual civil
200

. Influenciada pelo dogma da irrelevância da vontade no processo, a 

doutrina não vislumbrou no referido artigo uma cláusula geral de atipicidade dos negócios 

jurídicos processuais, utilizando-o mais de relação aos negócios processuais típicos
201

. 

Demonstrando o pouco prestígio que os negócios jurídicos processuais alcançaram no 

Brasil durante a vigência do CPC/1973, Lucas Buril e Ravi Peixoto registram que as 

convenções em matéria probatória, apesar de disporem de previsão legal expressa no art. 333, 

parágrafo único, do aludido diploma processual há mais de quarenta anos, não foram objeto 

de casos importantes ou de uso proveitoso por algum segmento negocial específico
202

.  

Em crítica semelhante, Robson Godinho destaca que sobre o tema das convenções 

probatórias instituiu-se um silêncio eloquente. Para resolver o problema da distribuição dos 

ônus da prova, a doutrina defendeu a dinamização desses ônus (com aceitação da teoria pela 

jurisprudência) e houve a edição de texto normativo com tal intento (vide o art. 6º, VIII, do 

CDC/1990). Não se verificou, no entanto, um adequado enfrentamento da temática sob a ótica 

do poder das partes de regulação sobre a matéria, em exercício de sua autonomia da 

vontade
203

. 

O Código de Processo Civil de 2015 potencializa o exercício da autonomia privada, 

admitindo amplamente os negócios jurídicos processuais
204

, inclusive com a previsão de uma 

cláusula geral de atipicidade da negociação processual (art. 190 do CPC/2015), que convive 

com diversos negócios processuais típicos, alguns deles já previstos no CPC/1973 (arts. 63, 

313, II, 362, I, 373, §§3º e 4º e 509, I, do CPC/2015), outros introduzidos pelo novo diploma 

processual civil pátrio (arts. 191, 222, §1º, 357, §3º, 364, §2º, 432 e 471 do CPC/2015)
205

. 

Imprescindível, pois, que sejam delineados os contornos básicos dessa figura 

processual, permitindo-se, assim, o atingimento do escopo de construir o sentido da cláusula 
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 Art. 158 do Código de Processo Civil de 1973: “Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos 

processuais”. 
201

 CORRÊA, Fábio Peixinho Gomes. Negócios jurídicos processuais: uma nova fronteira? Revista do 

Advogado, ano XXV, nº 126, maio/2015, p. 77-78. 
202

 MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi de Medeiros. Negócio processual acerca da distribuição do ônus 

da prova. Revista de Processo, São Paulo, n. 241, mar./2015, p. 467. 
203

 GODINHO, Robson Renault. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo 

Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 34-35. 
204

 CORRÊA, Fábio Peixinho Gomes. Negócios jurídicos processuais: uma nova fronteira? Revista do 

Advogado, ano XXV, nº 126,  maio/2015, p. 77. 
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 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos processuais no processo civil brasileiro. In: CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

50-56. 
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geral de atipicidade da negociação processual. 

 

2.2.3.2 Conceito e classificação dos negócios jurídicos processuais 

  

Os negócios jurídicos processuais podem ser conceituados como fatos voluntários 

(exteriorizações de vontade 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 alteração do procedimento)
206

. 

A diversos critérios de classificação submetem-se os negócios jurídicos processuais
207

. 

Em primeiro lugar, tomando-se por base o seu objeto, 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). Estes 

últimos, por sua vez, subdividem-se em negócios que redefinem situações jurídicas 

processuais e negócios que reestruturam o procedimento. 

Quanto ao suporte legal, existem os negócios típicos (regulados expressamente em tipos 

legais, a exemplo do calendário processual e da escolha consensual do perito, previstos, 

respectivamente, nos arts. 191 e 471 do CPC/2015) e os atípicos (não regulados 

expressamente em tipos legais), estes que, no Código de Processo Civil de 2015, encontram 

lastro na cláusula geral de atipicidade dos negócios processuais, encartada no art. 190 do 

citado Código. 

Adotando-se o critério subjetivo (quanto ao sujeito que pratica o ato) ou, ainda, tendo-se 
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 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. A cláusula geral do acordo de procedimento no Projeto do Novo CPC 

(PL 8.046/2010).  In: FREIRE, Alexandre et al. (org.). Novas tendências do processo civil: estudos sobre o 

Projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 20-21; DIDIER JUNIOR, Fredie. 

Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 380; CABRAL, Antonio do Passo. 

Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 48-49; BRAGA, Paula Sarno. Primeiras reflexões sobre 

uma teoria do fato jurídico processual: plano de existência. Revista de processo, São Paulo, n. 148, jun./2007, p. 

312. 
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 Os cinco critérios de classificação que serão listados no texto (à exceção de suas nomenclaturas) encontram-

se relacionados em DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 

2016, v.1, p. 381-383. 



138 

 

em mira o número de lados dos quais emana(m) a(s) vontade(s) constitutiva(s) do negócio, 

pode-se falar em negócios unilaterais, para cuja formação concorre apenas um polo emanador 

de vontade (cite-se a renúncia em geral, por exemplo); bilaterais, quando dois são os polos 

emanadores da vontade (a eleição negocial de foro enquadra-se nessa hipótese); e 

plurilaterais, quando há três ou mais polos emanadores de vontade que concorrem para a 

formação do negócio (o exemplo clássico é a sucessão processual voluntária, disciplinada no 

art. 109 do CPC/2015)
208

. 

Os negócios jurídicos bilaterais e plurilaterais subdividem-se em contratos
209

 e 

convenções ou acordos, categorias que costumam ser diferenciadas em razão de reunirem, no 

primeiro caso, vontades atinentes a interesses contrapostos e, no segundo, vontades que 

envolvem interesse comum. As convenções processuais serão objeto de análise em subtópico 

específico mais adiante, de modo que delas não se tratará nesta ocasião. Quanto aos contratos 

processuais, sua possibilidade teórica é admitida pela doutrina
210

, embora sejam escassos os 

exemplos apresentados
211

. 

Um quarto critério soergue a forma como elemento classificatório dos negócios 

jurídicos, de modo que se pode falar, neste caso, em negócios expressos, de que são exemplos 

o foro de eleição e a convenção de arbitragem, e tácitos, como sucede com a renúncia tácita a 

ambos. Os negócios tácitos podem decorrer de condutas comissivas, o que se vislumbra na 
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 Antonio do Passo Cabral adota a classificação dos negócios jurídicos processuais em unilaterais, bilaterais e 

plurilaterais tanto do ponto de vista da formação do ato, a que se referiu no texto, quanto sob a perspectiva da 

consequência por eles produzida (nos negócios unilaterais, as obrigações e regras estatuídas dirigem-se a apenas 

uma das partes, enquanto que nos bilaterais e plurilaterais, vinculam todas as partes celebrantes) (CABRAL, 

Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 49-51). 
209

 Parte da doutrina sustenta que o contrato é dotado de duas características peculiares: a patrimonialidade (tem 

por objeto relações patrimoniais, apenas) e a criação, por meio dele, de obrigação ou direito. Antônio do Passo 

Cabral alude à utilização, pelas doutrinas francesa e estadunidense, da expressão “contrato processual”, sendo o 

termo contrato também adotado pelo autor alemão JOSEF KOHLER na esfera processual, segundo afirma. 

Cabral reputa o termo inadequado para representar a negociação processual, justamente em razão de suas 

características peculiares antes mencionadas. Embora reconheça a existência de contratos processuais, citando 

como exemplo o ajuste para distribuição dos custos processuais de modo diverso daquele previsto em lei, 

ressalta que os contratos não são tão frequentes na esfera do processo (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções 

processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 52-55). 
210

 Nesse sentido: DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 

2016, v.1, p. 382; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Sobre os acordos de procedimento no processo civil 

brasileiro. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2015, p. 86. Não se adota, portanto, neste trabalho, o posicionamento esposado por Diogo 

Almeida, para quem são sinônimos os termos convenção, pacto, acordo, negócio, contrato e negócio jurídico, 

uma vez que se entende que os contratos e as convenções são espécies distintas de negócios jurídicos 

(ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais no 

processo civil. São Paulo: LTr, 2015, p. 18). 
211

 Além da hipótese de ajuste para distribuição de custos processuais apresentada por Antônio do Passo Cabral e 

referida em nota anterior, Fredie Didier Junior aponta a colaboração premiada regrada na Lei nº 12.850/2013 

como exemplo de contrato processual penal (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 382, nota de rodapé nº 29).  



139 

 

aceitação da decisão inferida pela prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, 

como de comportamentos omissivos, a exemplo da não alegação de convenção de arbitragem. 

Tal constatação revela-se importante porque conduz à conclusão de que o comportamento 

omissivo pode ou não adotar feição negocial. As omissões não negociais ou contumaciais 

enquadram-se na categoria dos atos-fatos jurídicos
212

. 

Por fim, o quinto critério de classificação pertine à eficácia do negócio processual. 

Existem negócios processuais que somente produzem efeitos após a sua homologação 

judicial. É o caso da desistência da demanda, estando prevista a necessidade de tal 

homologação no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015.  Outros negócios – e são a maioria – 

não dependem de tal ato homologatório para produzirem seus regulares efeitos, a exemplo da 

escolha convencional do foro. Muito embora a regra seja a dispensa de homologação, a sua 

exigência não desnatura o caráter negocial do ato praticado pelas partes que dela dependa
213

.  

Apresentados os principais critérios de classificação dos negócios jurídicos processuais, 

passar-se-á a examinar, especificamente, a figura das convenções processuais, conceito de 

fulcral importância para a compreensão da cláusula geral de atipicidade da negociação 

processual prevista no art. 190 do Código de Processo Civil de 2015. 
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 Este posicionamento, inclusive no que se refere à existência de omissões de natureza negocial, é defendido 

por DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 383; 

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

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

33. José Frederico Marques intitula os negócios jurídicos processuais como “atos dispositivos” e registra a 

possibilidade de uma omissão configurar-se como negócio jurídico processual, a exemplo do que ocorre com o 

art. 114 do CPC/1973, que, à época da redação do seu livro, versava sobre a prorrogação da competência na 

hipótese de não oposição, pelo réu, de exceção declinatória de foro no caso e prazos legais. Embora correto, no 

particular, o seu posicionamento, há de se discordar do autor quando igualmente aponta como ato dispositivo a 

revelia (fazendo menção ao art. 897 do CPC/1973, que cuida da revelia na ação de consignação em pagamento), 

considerando-se que Frederico Marques identifica os atos dispositivos como negócios jurídicos processuais, 

enquanto que a revelia é melhor enquadrada como ato-fato jurídico, uma vez que se trata de ato humano de 

relação ao qual o ordenamento jurídico desconsidera a vontade a ele subjacente, tratando-o como mero fato 

(MARQUES, José Frederico. Instituições de direito processual civil. Campinas: Millennium, 2000, v. 2, p. 287-

288). Rogério Lauria Tucci também menciona a possibilidade de a omissão atuar, juntamente com um ato 

comissivo, na formação de um negócio jurídico processual bilateral (TUCCI, Rogério Lauria. Negócio jurídico 

processual. In: FRANÇA, Limongi (coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1980, v. 54, 

p. 192). Em sentido contrário, negando a possibilidade de se qualificar como negocial um ato omissivo: SOUSA, 

Miguel Teixeira de. Estudos sobre o novo processo civil. 2. ed. Lisboa: Lex, 1997, p. 194-195. 
213

 Nesse sentido, confiram-se os Enunciados nº 133 e 260 do Fórum Permanente de Processualistas Civis 

(FPPC): “Enunciado nº 133 do FPPC: Salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios processuais 

do caput do art. 190 não dependem de homologação judicial”; “Enunciado nº 260 do FPPC: A homologação, 
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Em sentido contrário é o posicionamento de Pontes de Miranda, que, analisando o art. 158, parágrafo único, do 

CPC/1973, reconhece à desistência, antes da homologação judicial, a natureza jurídica de declaração de vontade, 
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negocial, pressuposto de existência seu (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de 

Processo Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, t. 3, p. 65). O mesmo posicionamento já era manifestado 

pelo autor à vista do teor do art. 16 do CPC/1939 (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao 

Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, t. 1, p. 281). 
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2.2.3.3 Convenções ou acordos processuais 

 

A convenção ou acordo processual é a mais importante espécie de negócios jurídicos 

processuais bilaterais e plurilaterais. Pode ser conceituada como o negócio jurídico bilateral 

ou plurilateral cujas vontades conformadoras dirigem-se ao atendimento de interesse comum, 

consistente na disposição sobre situações jurídicas processuais (criação, modificação ou 

extinção destas) ou sobre o procedimento, em processo atual ou futuro
214-215

. 

O conceito apresentado segue a amplitude já utilizada para a conceituação das demais 

categorias integrantes da teoria do fato jurídico processual. Compreende como convenções 

processuais ajustes celebrados dentro ou fora do processo, antes ou durante o seu curso, 

vocacionados, pois, a produzir efeitos em processo atual ou futuro, quer criando, modificando 

ou extinguindo relações jurídicas processuais, quer escolhendo ou modificando o 

procedimento. Pouco importa, além disso, que o acordo produza também eficácia no plano 

material (reflexo da dupla incidência de regras jurídicas sobre o negócio jurídico). 

Os acordos processuais podem ser classificados, quanto ao objeto, em dispositivos e 

obrigacionais; quanto ao momento de celebração, em prévios e incidentais; quanto às 

vantagens que geram para as partes celebrantes, em onerosos e gratuitos; quanto à existência 

de previsão legal, em típicos e atípicos
216

. 

De relação ao objeto, denominam-se dispositivos os acordos que versam sobre o rito 

processual (procedimento), derrogando normas que o disciplinam. Intitulam-se obrigacionais 
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 A conceituação apresentada toma por base aquela proposta por Antonio do Passo Cabral, segundo o qual 

“convenção (ou acordo) processual é o negócio jurídico plurilateral, pelo qual as partes, antes ou durante o 

processo e sem necessidade da intermediação de nenhum outro sujeito, determinam a criação, modificação e 

extinção de situações jurídicas processuais, ou alteram o procedimento” (CABRAL, Antonio do Passo. 
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base o exemplo de contrato processual apresentado por Cabral (ajuste para distribuição dos custos processuais de 

modo diverso daquele previsto em lei), pode ele ser perfeitamente enquadrado na definição de convenção 

processual trazida pelo autor, mormente porque o autor faz uso, no conceito apresentado, do termo plurilateral 

em sentido amplo, por oposição a unilateral. Não por outra razão, às páginas 52-53 da mesma obra, o autor 

explicita que os negócios plurilaterais podem ser contratos ou convenções. 
215

 Uma exposição crítica da divergência doutrinária existente quanto ao(s) critério(s) a ser(em) levado(s) em 

conta na delimitação do conceito de convenção processual (sede, sujeitos, efeitos, objeto, norma aplicável) pode 

ser encontrada em CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 58-68. 
216

 Esses critérios classificatórios foram hauridos da obra de CABRAL, Antonio do Passo. Convenções 

processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 72-86. 
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ou de obrigação
217

 os acordos 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. Não por outra razão, a liberdade de disposição nos acordos 

obrigacionais é maior do que nos acordos dispositivos
218

.  

Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, referindo-se especificamente aos acordos de 

procedimento (dispositivos, na nomenclatura adotada por Antonio do Passo Cabral), 

subdivide-os em estáticos e dinâmicos. Nas convenções estáticas, os convenentes limitam-se a 

escolher um procedimento preexistente. As convenções dinâmicas, a seu turno, envolvem a 

criação de novo rito, a restrição de fases, a modificação de prazos processuais ou a forma dos 

atos do processo
219

. 

Cuidando também da classificação das convenções quanto ao seu objeto e fazendo 

referência ao autor alemão Gerhard Wagner, Remo Caponi aponta a existência, de um lado, 

dos acordos por meio dos quais as partes se comprometem a exercitar ou a não exercitar seus 

poderes processuais (disposições de poderes), como o pactum de non petendo
220

, pactum de 
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 O termo obrigação deve ser entendido em sentido amplo, englobando situações jurídicas patrimoniais e não 

patrimoniais. 
218

 Há acordos processuais de que podem decorrer, a um só tempo, efeitos dispositivos e obrigacionais, a 

exemplo da convenção de escolha do foro, que modifica o procedimento e obriga, ao mesmo tempo, as partes a 

se dirigirem ao foro escolhido e não ao foro legal (CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2016, p. 75). 
219

 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Sobre os acordos de procedimento no processo civil brasileiro. In: 

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

Juspodivm, 2015, p. 92. 
220

 O entendimento segundo o qual o pactum de non petendo seria enquadrável como acordo processual não é 

partilhado por Paula Costa e Silva. Segundo a autora, o conteúdo do referido pacto não abrangeria o direito de 

crédito da parte (sendo, pois, distinto de uma remissão), uma vez que a dívida não se extinguiria em razão dele, 

sendo, ainda, passível de pagamento. Tampouco poder-se-ia identificar no pactum de non petendo, como objeto, 

a disposição sobre o direito de acesso à tutela jurisdicional, não havendo, por meio dele, renúncia a tal direito 

fundamental.  Do mesmo modo, rejeita a autora que tal objeto resida na exclusão do direito de ação (direito de 

fazer valer judicialmente um determinado direito), reputando não ser este o efeito visado pelas partes ao 

formularem o acordo, mas, sim, o de renúncia à exigibilidade do cumprimento da obrigação, um dos aspectos do 

direito de crédito havido. De todo modo, Paula Costa e Silva reconhece as dificuldades na distinção entre a 

exclusão do direito de ação e a exclusão da exigibilidade da obrigação (SILVA, Paula Costa e. Pactum de non 

petendo: exclusão convencional do direito de acção e exclusão convencional da pretensão material. In: 

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

Juspodivm, 2015, p. 311-314).  A autora registra que, no pactum de non petendo, a vontade dirige-se à exclusão 

da pretensão (negócio de natureza material), decorrendo as consequências processuais apenas como efeito 

instrumental e eventual a resguardar o direito do contraente a se recusar a cumprir a prestação inexigível. O 

acordo confere, em suma, ao devedor um contra-direito (ou contra-pretensão), exercitável em juízo por meio de 

exceção material, capaz de afastar a cobrança indevidamente realizada. Assim, eventual demanda promovida 

pelo credor e que tenha por objeto o direito cuja pretensão revela-se inexigível em razão do pacto deverá ser 

julgada improcedente pelo acolhimento da supracitada exceção material, reconhecendo-se a inexigibilidade do 

crédito (idem, p. 327-329).  A mesma lógica rege, aliás, a prescrição, que não extingue o direito, mas aniquila a 

pretensão de sua cobrança judicial. Para os fins deste trabalho, adota-se o posicionamento esposado pela autora 
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non exequendo e o acordo de renúncia de ação. Tais acordos não interferem no âmbito de 

validade e de vigência das normas processuais
221

.  

De outro lado, menciona Caponi os acordos que ensejam a derrogação consensual da 

norma processual (disposição da norma), a exemplo dos acordos de derrogação de 

competência e os acordos que alteram as regras do ônus da prova, os quais, na concepção do 

autor alemão Gerhard Wagner, citado por ele, dependeriam de previsão legislativa. 

Entretanto, a limitação à autonomia privada demandaria uma justificativa concreta (a exemplo 

da tutela do interesse público, do interesse de uma das partes ou do justo processo)
222

. 

Tomando-se por referência o momento de sua celebração, as convenções serão prévias 

(ou pré-processuais ou preparatórias
223

 ou antecedentes) quando celebradas antes da 

instauração do processo
224

. Serão, por outro lado, incidentais (ou interlocutórias ou 

subsequentes) quando se refiram a litígio já instaurado perante o Poder Judiciário.  

Ditas convenções funcionam como verdadeiros instrumentos de gestão processual
225

. 

Consentâneas, embora, com o modelo cooperativo de processo, tais convenções encontram, 

para a sua celebração, maiores limites impostos à autonomia da vontade das partes em relação 

aos acordos privados, sobretudo quando tenham de ser efetivadas no âmbito do Judiciário (há 

convenções processuais que se destinam a produzir efeitos em processo arbitral), estando em 

jogo interesses públicos, distintos daqueles privados afetos às partes (e concernentes à solução 

de sua controvérsia)
226

. 

No tocante às vantagens que podem advir, para as partes, dos acordos celebrados, 

                                                                                                                                                                                     
portuguesa, igualmente entendendo-se que o pactum de non petendo não é modalidade de acordo processual, 

malgrado possa, reflexamente, produzir efeitos no processo. 
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 CAPONI, Remo. Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali. In: Accordi di parte e 

processo. Supplemento della Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, ano LXII, nº 03, 2008, p. 102-

103. 
222

 CAPONI, Remo. Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali. In: Accordi di parte e 
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denominar-se-ão gratuitos os que trazem para uma parte benefícios e para a outra somente 

sacrifício. Os acordos onerosos, ao revés, distribuem às partes benefícios e sacrifícios 

recíprocos. Sendo equivalentes para as partes os benefícios e sacrifícios decorrentes do acordo 

oneroso, será ele intitulado de comutativo ou sinalagmático; inexistindo tal equilíbrio no 

momento de sua celebração, tem-se o acordo aleatório
227

.  

De relação à existência ou não de previsão legal expressa para as convenções, são 

típicas as que a possuem e atípicas as que não a possuem, sendo essas decorrência direta da 

autonomia das partes. 

Loïc Cadiet apresenta classificação própria, que conjuga os critérios de classificação 

quanto ao objeto e quanto ao momento de celebração das convenções
228

. Divide-as, 

inicialmente, em dois grupos: os acordos relativos a processos futuros e os acordos relativos a 

processo existente, adotando, nesse aspecto o critério relativo ao momento de celebração do 

acordo. Malgrado o autor tome por base o direito francês, suas ponderações organizam 

logicamente possíveis objetos das convenções processuais, motivo pelo qual revelam-se úteis 

à construção de sentido da cláusula geral de atipicidade da negociação processual brasileira.  

Os acordos relativos a processos futuros são os firmados antes do surgimento da 

controvérsia, cujas cláusulas são chamadas de “cláusulas de discrepância”. Equivalem aos 

acordos prévios referidos por Antonio do Passo Cabral em sua classificação. Cadiet registra 

que a celebração desses acordos evidencia uma “sabedoria contratual”, porque o momento 

que antecede o próprio surgimento do conflito é propício para pensar em soluções para uma 

futura contenda, tanto com o fito de evitar uma demanda judicial (buscando-se uma solução 

extrajudicial) quanto com a finalidade de programar a solução judicial dessa lide
229

. 

No rol de acordos que buscam evitar a submissão da controvérsia à solução judicial, 

duas possibilidades exsurgem: a) as partes podem optar pela atividade jurisdicional arbitral 

(arbitragem), por meio do estabelecimento de uma cláusula compromissória ou; b) as partes 

podem preferir a negociação, gênero no qual se incluem as cláusulas que autorizam a solução 
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unilateral do litígio e as cláusulas que favorecem a solução bilateral da contenda
230

. 

Já os acordos prévios que buscam condicionar o processo contemplam cláusulas que 

preveem os passos que devem ser adotados em futuro processo. Neste caso, afirma Cadiet, a 

autonomia negocial das partes encontra maiores limites do que nas hipóteses anteriores. Essas 

cláusulas podem dizer respeito à ação e à instância. As cláusulas relativas à ação afetam quer 

o exercício temporal do direito de ação (com a abreviação razoável dos prazos prescricionais 

por convenção das partes e, até mesmo, por força de previsão legal expressa no art. 2.254 do 

Código Civil Francês e, nos parâmetros delimitados por lei, com a ampliação do prazo 

prescricional fixado em lei) quer o exercício espacial daquela (cláusulas de eleição de foro)
231

. 

As cláusulas relativas à instância dizem respeito à função judicial, sobre a qual as partes 

não têm controle exclusivo, motivo pelo qual tais cláusulas encontram ainda maiores entraves 

à sua admissibilidade. Existem as cláusulas que estabelecem o direito aplicável ao caso 

(cláusulas de electio juris) e as cláusulas de cooperação judicial, invocáveis quando uma das 

partes se envolver em litígio com um terceiro (tais como a cláusula de revelação de instância, 

que obriga o celebrante a informar ao outro convenente a existência do processo, a cláusula de 

intervenção em instância e a cláusula de reembolso de gastos do processo)
232

. 

Os acordos relativos a processo existente, por sua vez, podem referir-se ao juiz ou à 

instância. Os primeiros classificam-se em acordos relativos à competência do juiz (eleição de 
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foro na competência territorial e algumas situações em que se admite alteração de 

competência material
233

) e os concernentes à função do juiz, os quais podem ter por objeto 

restringir ou ampliar os poderes do juiz. O poder judicial é restringido, por exemplo, no 

acordo de direito aplicável, que veda ao magistrado o poder de requalificação jurídica dos 

fatos alegados pelas partes. Tal poder é ampliado quando, por exemplo, confere-se 

autorização ao juiz para julgar sem estrita vinculação às regras de Direito, podendo valer-se 

de um juízo de equidade (acordo de “amigable composición”)
234

.  

O grupo dos acordos relativos à instância subdivide-se em acordos individuais e acordos 

coletivos. Os acordos individuais volvem-se a disciplinar, por um lado, a introdução da 

demanda (havendo, no direito francês, a previsão legal de formulação, pelas partes, de petição 

conjunta, no bojo da qual podem elas delimitar os fundamentos da demanda, conferir ao juiz o 

poder de decidir por equidade e acordar acerca do desenvolvimento do processo)
235

.  

Por outro lado, os acordos individuais podem, ainda, versar sobre o desenvolvimento do 

processo. Neste caso, a despeito de não haver regra expressa no direito francês prevendo tais 

acordos, Cadiet, em homenagem ao princípio da liberdade, reconhece a possibilidade de 

realizá-los, à míngua de regra proibitiva. Na prática, os acordos são aceitos pela 

jurisprudência
236

. 

 Dentre as convenções individuais que disciplinam o desenvolvimento do processo, há 

aquelas em que o acordo das partes subordina-se à decisão do juiz, o que normalmente ocorre 

quando ele afeta as prerrogativas do magistrado. Essa validação judicial do acordo pode 

decorrer ou não de previsão expressa de lei. Há, obviamente, os acordos das partes que 

independem da adesão judicial, como o acordo para suspensão do processo. Por outro lado, 

existem as decisões judiciais que se subordinam ao acordo das partes, como é o caso da 

fixação dos prazos do procedimento pelo juiz e de outros acordos de procedimento, a exemplo 
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do calendário processual
237

. 

Os acordos coletivos, por suas peculiaridade e relevância para o tema objeto deste 

trabalho, serão tratados em tópico apartado. 

 

2.2.3.4 Protocolos ou acordos institucionais 

 

No âmbito dos acordos coletivos, existem aqueles destinados a disciplinar o 

procedimento civil e os voltados à administração judicial, no primeiro caso funcionando tais 

acordos como um instrumento de gestão coletiva dos processos e, no segundo, como um 

instrumento de política pública da justiça
238

. 

Os acordos coletivos de procedimento civil são celebrados entre o Poder Judiciário e 

advogados ou procuradores ou peritos, buscando suprir lacunas ou dificuldades hermenêuticas 

encontráveis na lei quanto a regras procedimentais. Estes acordos aproximam a lei da 

realidade e, ao permitir a participação social na composição do procedimento judicial, 

legitimam a atuação do juiz. Já os acordos coletivos de administração judicial voltam-se a 

finalidades tais como garantir o controle de gastos e de prazos judiciais, organizar a 

comunicação eletrônica processual e, até mesmo, no âmbito penal, organizar a prevenção e a 

luta contra a delinquência
239

. 

Antonio do Passo Cabral faz alusão aos chamados protocolos institucionais de natureza 

administrativa, que consistem em acordos plurilaterais institucionais celebrados entre o Poder 

Judiciário e órgãos profissionais de classe e que vinculam todos os membros da categoria 

atrelada ao referido órgão profissional. Neles, a declaração de vontade é coletiva e não 

individual e as regras fixadas adquirem caráter de normatividade
240

. 

Diogo Almeida salienta que o direito francês enfrentou três fases evolutivas em matéria 

de flexibilização procedimental. Inicialmente, na década de 1980, reconheceu-se a 
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possibilidade de os advogados das partes instituírem, por acordo, um calendário processual. A 

segunda fase é marcada pelos protocolos institucionais celebrados entre os tribunais e a ordem 

dos advogados, para resolver problemas procedimentais pontuais. Por fim, a terceira etapa 

contempla as convenções processuais propriamente ditas. As três acepções são atribuídas à 

expressão contrat de procédure, muito embora o autor registre que os protocolos 

institucionais pouca similitude guardam com os acordos processuais
241

. 

Érico Andrade equipara os protocolos institucionais a uma espécie de “convenção 

coletiva do processo”. Refere-se aos ajustes coletivos celebrados na França como 

instrumentos que não apenas agregam boas práticas ao processo civil, como, ainda, muitas 

vezes, antecipam mudanças processuais a serem futuramente incorporadas à legislação 

francesa. A flexibilidade do procedimento na França e a abertura do ordenamento francês ao 

consenso são destacadas como elementos que favorecem a adoção dessa contratualização 

processual coletiva
242

. 

Na Itália, há tendência doutrinária a admitir a contratualização coletiva, desde que dela 

não decorra qualquer malferimento a norma expressa. Assim, existirá maior espaço para a 

celebração de tais acordos quando a legislação contiver normatividade aberta (cláusulas gerais 

ou textos normativos que contemplem conceitos jurídicos indeterminados) e menor quando se 

estiver diante de textos normativos fechados. Do mesmo modo, há maior amplitude para a 

realização de acordos coletivos que versem sobre a administração judiciária do que para a 

celebração de pactos concernentes à organização judicial (procedimento)
243

. 

O pensamento doutrinário brasileiro, consignado no Enunciado nº 255 do Fórum 

Permanente de Processualistas Civis, caminha no sentido de admitir a celebração de 

convenção processual coletiva
244

. 

 

2.2.4 A teoria do fato jurídico: plano da validade 

 

O fato jurídico exsurge enquanto tal quando consumada a incidência de uma norma 
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jurídica sobre um ou mais fatos da vida. Para que se repute ocorrida a incidência, faz-se 

necessário o preenchimento do núcleo do suporte fático normativo, composto de um elemento 

que se estrutura como o “dado fático fundamental do fato jurídico”, a que se intitula elemento 

cerne, bem como de elementos completantes daquele. O elemento cerne dos negócios 

jurídicos, por exemplo, corresponde, invariavelmente, à presença de uma manifestação de 

vontade consciente e autorregrada (dotada de poder de autorregramento). Os elementos 

completantes variam conforme a descrição prevista em cada suporte fático normativo
245

. 

Ausente o elemento cerne ou qualquer elemento completante, inexiste o fato jurídico.  

Tomando-se, por exemplo, a compra e venda, negócio jurídico, o seu elemento cerne consiste 

na presença de uma manifestação de vontade consciente e autorregrada. Já os seus elementos 

completantes atrelam-se ao objeto do negócio (disposição sobre um determinado bem 

mediante contraprestação consistente no pagamento de determinado valor)
246

. Faltante 

qualquer deles, não se há de falar em compra e venda. 

Ao lado dos elementos nucleares do fato jurídico, há, ainda, os elementos 

complementares
247

, que não estão relacionados à existência do fato, mas, sim, à sua validade 

ou à sua eficácia. Atinem ao sujeito praticante do ato (capacidade de agir, legitimação, 

manifestação de vontade desprovida de vício), ao objeto (licitude – inclusive no que diz 

respeito à moralidade –, possibilidades física e jurídica do pedido e determinabilidade) e à 

forma (prescrita ou não defesa em lei). Tais elementos complementares concernem à 

perfeição do ato e estão presentes, apenas, nos suportes fáticos dos atos jurídicos, 

especialmente dos negócios jurídicos
248

. 

Os negócios jurídicos podem depender, para a produção de efeito específico, da prática 

de outro ato, a que se denomina de elemento integrativo. É o que ocorre com a constituição de 

sociedade: o efeito obrigacional decorrente do negócio jurídico de criação da sociedade opera-

se independentemente de registro da pessoa jurídica no órgão/entidade próprio(a). No entanto, 
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a personificação dessa pessoa jurídica depende de tal registro, ato que, malgrado não integre o 

suporte fático do negócio jurídico de constituição de sociedade, funciona como elemento 

integrativo para a concessão da personalidade jurídica à mesma. O elemento integrativo é, 

ordinariamente, um ato praticado por terceiro, principalmente por autoridade pública
249

. 

Ao plano da validade submetem-se os atos jurídicos lato sensu (categoria na qual se 

inserem os atos jurídicos stricto sensu e os negócios jurídicos) existentes
250

. Diz-se válido o 

ato quando há conformidade entre ele e o Direito, ou seja, quando o ato não se encontra 

eivado de defeito (imperfeição de um ou mais elementos nucleares do suporte fático do ato – 

elementos cerne e completantes – ou ausência de elemento complementar)
251

. O defeito pode 

integrar o próprio ato ou lhe anteceder; não há, porém, possibilidade de o defeito suceder ao 

ato
252

.  

O ato inválido é ato atípico
253

. O termo “atípico”, nesse contexto, é envolto em um 

sentido negativo, de desvalor, imperfeição, desconformidade com o tipo. O ordenamento 

jurídico pode valorar a atipicidade de forma positiva (quando se está diante, por exemplo, de 

uma cláusula geral, que incita o juiz a construir o sentido e alcance da norma inclusive com o 

recurso a elementos fora do tipo – e do sistema jurídico) ou de forma negativa, tal como o faz 

com a invalidade. 

O tipo há de ser visto como um modelo, representando, a um só tempo, o que nele é 

uniforme e recorrente (exprime a relação entre conceito e realidade), de um lado, e aquilo que 

lhe caracteriza e peculiariza, de outro. Diversas são as funções que podem ser assumidas pelo 

tipo; destaca-se, dentre elas, a de conferir segurança, restringir. Trata-se da ideia de tipo 

(modelo) utilizado como limite ao poder (garantia), relacionado ao princípio da legalidade
254

. 

Essa noção de tipo como exercente de função de estabelecer limite é, portanto, importante 

para a compreensão da invalidade. 
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A desconformidade do ato com o Direito é ilicitude que demanda repulsa, pelo 

ordenamento jurídico, ao ato que o infringe. A reação jurídica ao ilícito é a sanção, que pode 

se manifestar em suas variadas formas (privação de liberdade, penas pecuniárias, penas de 

perdimento de direitos), dentre as quais se encontra a invalidação ou nulificação do ato
255

. A 

invalidade é, portanto, sanção e a decisão que a aplica terá, sempre, natureza constitutiva 

negativa
256

. 

A afirmação de que a invalidade possui natureza jurídica de sanção encontra 

divergência na doutrina. Hart posiciona-se contrariamente a tal extensão da ideia de sanção 

para abranger a invalidade, o que qualifica como sinal de confusão.  Argumenta, em defesa de 

seu entendimento, que a invalidade nem sempre enseja um prejuízo àquele a quem afeta, ao 

contrário do que ocorre com a sanção criminal. Além disso, enquanto na regra criminal é fácil 

a identificação da conduta que se pretende desencorajar pela imputação da sanção, o mesmo 

não se poderia afirmar quanto à invalidade. Diz, ainda, que a parte da regra criminal que 

define o comportamento ilícito (antecedente normativo) é facilmente separável da sanção 

cominada (consequente normativo), o que não ocorreria com a invalidade, que seria parte 

integrante da regra
257

. 

Contrapondo-se a esse entendimento, Antonio do Passo Cabral reconhece a natureza 

sancionatória da invalidade, deixando, todavia, de equipará-la à pena. Exatamente por tal 

razão, o autor registra a desnecessidade de a invalidade achar-se expressa na lei, decorrendo 
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tal necessidade apenas de algumas modalidades de sanção, a exemplo das penas criminais
258

. 

Tendo em mente a invalidade como forma de controle (proteção do ordenamento e da 

segurança jurídica), Alexandre Marder adere ao posicionamento que a reconhece como 

sanção. Tal invalidade consistiria no reconhecimento, pelo ordenamento jurídico, de sua 

própria violação, tornando o ato praticado inapto para produzir seus regulares efeitos. A 

sanção da invalidade agiria, assim, cessando a eficácia do ato
259

. Em favor de seu 

posicionamento, argumenta que a invalidade somente pode ser decretada judicialmente. Antes 

da decretação de invalidade, há um ato defeituoso; após tal decretação, há um ato inválido, 

resultado de imposição da sanção de invalidade
260

. 

Marder busca infirmar as duas principais premissas soerguidas por Hart em desfavor da 

natureza sancionatória da invalidade, demonstrando, por um lado, ser possível identificar a 

conduta desencorajada pelo ordenamento jurídico mediante a imposição da sanção de 

invalidade (evitar a prática de atos processuais por sujeitos incapazes, ou que contenham 

objeto ilícito ou forma defesa em lei ou diferente daquela por ela exigida)
261

.  

De relação à impossibilidade do desmembramento da invalidade da regra em que se 

encontra inserida, Marder reputa tratar-se de critério irrelevante para negar a sua natureza 

sancionatória. Exemplifica afirmando que o coração não perde sua individualidade em razão 

de não poder ser extraído do corpo humano sem que tal implique na morte do indivíduo 

(ninguém vive sem coração). Por fim, sendo distintos os conceitos de sanção e penalidade, 

não afasta aquela natureza o fato de a invalidade não gerar um “mal” ao causador do 

defeito
262

. 

No que diz respeito ao exame da regra jurídica que comina a invalidade, Calmon de 

Passos, que também reconhece ser a invalidade uma sanção, vislumbra a possibilidade de sua 

bipartição (ao contrário de Marder), separando-se a norma primária imperativa (antecedente 
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normativo), que estabelece o requisito a ser obedecido (ex.: forma do ato) e a norma 

secundária (consequente normativo), consistente na imposição da sanção
263

. 

Não é o propósito deste tópico o de apresentar uma teoria geral das invalidades. Há 

quem afirme, inclusive, a irrealizabilidade de tal tarefa, à vista da multiplicidade de 

tratamentos conferidos ao tema nos variados sistemas jurídico-positivos e, mesmo, entre 

distintos ramos do Direito em um mesmo país
264

. Tampouco se pretende polemizar acerca de 

tal afirmativa. O escopo que se objetiva alcançar neste tópico é bem mais singelo: apresentar 

um panorama geral do plano da validade dos atos jurídicos e examinar os principais requisitos 

de validade estabelecidos no âmbito do Direito Privado brasileiro, analisando-se, em certa 

medida, o direito positivo pátrio. Tais requisitos são relevantes para o exame das invalidades 

processuais, sendo esta a razão da abordagem a ser realizada sob esse enfoque.  

Advirta-se, porém, que o exame ora empreendido não abrangerá o estudo completo do 

regime jurídico de invalidades estabelecido pelo Direito Civil. Alguns aspectos desse regime 

foram reservados, por opção metodológica, para serem examinados no capítulo III, destinado 

à construção de sentido da cláusula de atipicidade da negociação processual, onde estarão 

melhor alocados, sendo enfrentados na medida de eventual necessidade de a eles se referir. É 

o que sucede, por exemplo, com os denominados vícios de vontade e vícios sociais, neste 

tópico apenas brevemente mencionados. 

O ponto de partida desta investigação reside no art. 104 do Código Civil pátrio, que 

estabelece que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Em verdade, esse 

esquema legal mínimo, apesar de importante, não esgota o rol de requisitos de validade a 

serem pesquisados. 

Quanto ao sujeito praticante do ato, exige-se que tenha, em primeiro lugar, capacidade 

de agir (também chamada de capacidade de exercício ou de obrar ou de fato), que se infere 

por critérios relativos à idade, à sanidade física e mental e à condição cultural do sujeito. A 

capacidade de agir relaciona-se com o discernimento do agente para compreender as 

consequências decorrentes de seu atuar, no plano material. No âmbito do Direito Público, essa 

capacidade de agir corresponde à competência e reside no poder atribuído ao agente público 
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para prática do ato
265

.  

A capacidade de agir é específica e extraível do rol inserto na capacidade jurídica, esta 

de caráter genérico. Além dela, o ordenamento pode exigir, ainda, a legitimação, também 

considerada capacidade especifica e consistente na posição de um determinado sujeito em 

relação a um objeto, normalmente identificada tal relação na titularidade do bem
266

. 

Há de se observar, ainda, a perfeição da vontade exteriorizada pelo sujeito agente. Os 

chamados vícios de vontade comprometem a higidez dessa manifestação volitiva, seja 

retirando-lhe a compatibilidade com a realidade fática a que se refere (erro, dolo, estado de 

perigo e lesão), seja afetando a espontaneidade e a liberdade da vontade (coação, estado de 

perigo e lesão). Fora do âmbito dos vícios de vontade, há defeito que retira a veracidade do 

conteúdo da declaração de vontade (simulação) e outro que se revela prejudicial a terceiro 

(fraude contra credores)
267

. 

Antonio Junqueira de Azevedo afirma que a vontade há de ser resultado de um processo 

volitivo que indique plena consciência da realidade, liberdade de escolha e ausência de má-fé. 

Ausente qualquer desses elementos, haverá vício que poderá ensejar a invalidação do ato. Em 

linhas gerais, o posicionamento do autor alinha-se ao quanto defendido por Marcos Bernardes 

de Mello, no particular, à exceção do fato de catalogar ele, como causa de invalidação do ato, 

a coação absoluta
268

. Esta afasta o elemento vontade, de modo que o ato praticado neste caso 

será inexistente e não nulo. A coação relativa é causa de invalidade; da absoluta decorre 

inexistência. 

Os requisitos de validade atinentes ao objeto da avença dizem respeito, em primeiro 

lugar, à sua licitude, abrangente da conformidade do ato jurídico com o ordenamento, 

inclusive com a regra que prevê respeito aos bons costumes (moralidade)
269

.  A ilicitude do 

objeto pode dizer respeito não apenas ao objeto do negócio jurídico (resultado almejado com 
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a sua celebração), como, ainda, ao objeto da prestação (bem da vida ao qual se atrela o 

cumprimento da obrigação)
270

. 

A ilicitude do objeto por infração às normas jurídicas (conceito mais amplo que o de 

ilegalidade do objeto, já que a desconformidade pode se dar em face da Constituição Federal, 

por exemplo) consiste na prática de ato vedado por norma cogente proibitiva ou, ao revés, na 

omissão diante de norma cogente impositiva da prática de determinada conduta. O 

malferimento à norma poderá ocorrer de forma direta ou indireta. No primeiro caso, a 

ilicitude manifesta-se pela prática do ato proibido ou pela omissão do ato exigido pela norma 

jurídica. No segundo, o resultado contrário à norma é obtido por intermédio de um ato 

complexo (pluralidade de atos vistos como uma unidade) que aparenta conformidade com 

ela
271

. 

Assim, por exemplo, sendo vedada ao servidor público a aquisição de bem ou direito da 

pessoa jurídica a que sirva, conforme regramento contido no art. 497, II, do Código Civil, 

eventual negócio jurídico praticado com tal objeto conterá ilicitude (infração direta à norma 

jurídica) à qual será cominada a sanção de invalidade. Mas ainda que a aquisição seja feita por 

terceira pessoa que não ostente a qualificação de servidor público (negócio lícito), haverá 

infração à norma jurídica se a este negócio suceder o de alienação do bem ao servidor público 

obstado de adquiri-lo. Neste segundo caso, a violação à norma é feita por meio indireto; sob 

aparente veste de legalidade, infringe-se o escopo normativo do art. 497, II, do Código Civil, 

havendo, também neste segundo caso, de se aplicar a sanção de invalidade. 

A ilicitude do objeto por imoralidade corresponde à sua desconformidade com o que se 

convencionou chamar de “bons costumes”. Trata-se de conceito jurídico indeterminado a 

exigir do intérprete a necessária delimitação de seus sentido e alcance. Há de se ter em mente, 
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porém, que essa expressão deve levar em conta uma moral social, uma valoração da sociedade 

quanto a condutas por ela tidas como passíveis de repúdio e não concepções 

particularizadas
272

. 

O objeto do ato jurídico deve ser também possível, física e juridicamente. Esse requisito 

de validade igualmente pertine tanto ao objeto do ato jurídico quanto ao objeto da prestação. 

Ter-se-á a impossibilidade física quando resultante da própria natureza do objeto considerado 

(do ato ou da prestação). Dará ensejo à invalidade se for de caráter absoluto (nenhum ser 

humano pode tornar possível o adimplemento da obrigação) e se tal impossibilidade for 

verificada à luz das circunstâncias presentes no momento da celebração do ato. A 

impossibilidade jurídica pode advir de determinação legal ou de disposição negocial; neste 

último caso, se houver autorização legal nesse sentido. Deve ser aferida no momento da 

celebração da avença
273

. 

Ainda de relação ao objeto do ato jurídico, exige-se que seja ele determinado ou 

determinável. Havendo indeterminação absoluta, o ato contém vício passível de lhe acarretar 

sanção de invalidade
274

. 

  A forma do ato jurídico deverá ser adequada e constituir-se-á num requisito de 

validade quando for exigida ou proibida por lei. Existente, além disso, alguma solenidade 

prevista em lei a ser seguida, a sua inobservância acarreta imputação de sanção de invalidade. 

É possível, ainda, especialmente em certas hipóteses relacionadas ao Direito Público, que o 

tipo normativo contemple, como elemento complementar, cuja ausência enseja invalidade do 

ato, a publicidade (embora esta seja normalmente concebida como condição de eficácia do 

ato, particularmente no Direito Privado). Assim ocorre, por exemplo, com a concorrência 

pública; não havendo publicidade, há defeito passível de sua invalidação
275

. 

  Sendo distintos os sistemas de invalidade do Direito Civil e do Processo Civil pátrios, 

carece de utilidade o estudo da disciplina jurídico-positiva das invalidades materiais, ao 

menos em um subtópico que se propõe a examinar as premissas lógico-conceituais 

relacionadas à construção de sentido da cláusula geral contida no art. 190 do CPC/2015. Na 
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medida em que se revelem necessários, aspectos dessa disciplina serão retratados ao longo do 

trabalho. 

 

2.2.5 Os atos jurídicos processuais lato sensu e o plano da validade 

 

Para o exame da invalidade processual, reputa-se conveniente regressar à ideia de tipo já 

referida no subtópico antecedente. Uma vez que o tipo pode cumprir, dentre outras, a função 

de conferir segurança, resguardando o princípio da legalidade (função esta exercida, 

sobretudo, na seara do Direito Público), a atipicidade, sob esse viés, há de ser vista como algo 

negativo, ilícito passível de sanção (que poderá ser a de invalidade). 

Tendo em mira a tipicidade sob a perspectiva do processo, Flávio Luiz Yarshell 

examina a temática sob as óticas da forma e do conteúdo dos atos processuais. Salienta que a 

forma dos atos processuais submete-se a uma regra de tipicidade segundo a qual a liberdade 

formal vigoraria apenas quando não regulada a forma expressamente pela lei processual 

(processo é visto, nessa ordem de ideias, como um “penhor de legalidade”). Por outro lado, 

complementa, não se pode perder de vista que a forma é meio para o atingimento de um 

determinado objetivo, não sendo dotada de valor intrínseco absoluto (regra da 

instrumentalidade das formas)
276

.  

Conjugando as duas regras, tem-se por irrelevante a atipicidade quando, a despeito de 

não observado o modelo legal, o ato praticado atingiu o resultado almejado pelo sistema
277

. 

Significa afirmar que nem toda atipicidade do ato processual – vista em sua acepção negativa, 

de defeito – acarreta invalidação desse ato (ainda que esta seja a sanção abstratamente 

prevista para o vício). O processo pode, ao revés, emprestar eficácia ao ato atípico, deixando 

de aplicar a sanção de invalidade, que acarretaria a destruição do ato e, pois, o afastamento de 

sua eficácia
278

. Aliás, o sistema processual brasileiro estrutura seu regime de invalidades com 
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o nítido propósito de evitar que invalidades sejam decretadas
279

. 

No que diz respeito ao conteúdo dos atos processuais, Yarshell rememora o pensamento 

doutrinário que infirma a possibilidade de a vontade determinar os efeitos de um dado ato 

processual, os quais seriam sempre predefinidos em lei. Essa predefinição legal de efeitos 

reforça a ideia de tipicidade dos atos processuais, deixando assente que a lei disciplina, por 

modelos, a forma de exercício do contraditório e os efeitos do ato a ser praticado, 

“regulamentando” o agir das partes
280

. 

Justamente em virtude do estabelecimento do dogma da irrelevância da vontade no 

processo, o exame da validade dos atos processuais desenvolveu-se, primordialmente, 

tomando por base os aspectos formais daqueles. Elementos como a causa, a vontade (atinentes 

ao conteúdo do tipo), a capacidade, a legitimidade (que se constituem em exigências 

subjetivas do tipo), o tempo e o lugar (aspectos circunstanciais do tipo) não gozavam de igual 

importância ou eram desconsiderados para tal fim
281

.  

A atipicidade é elemento necessário, mas não suficiente, à configuração da invalidade. 

Além dela, devem, ainda, ser examinados a iniciativa legítima, o não aproveitamento e o 

decreto judicial
282

. 

A iniciativa legítima está relacionada com os princípios dispositivo e inquisitivo (ou da 

oficialidade). A este subtópico interessa, particularmente, a acepção formal do princípio 

dispositivo (princípio do debate), que reflete o poder das partes de ingerência sobre o 

procedimento.  

As premissas históricas já apresentadas dão conta de que o avanço do publicismo 

processual, com o consequente arrefecimento das ideias privatistas, conduziu à redução da 

importância do princípio do debate no processo civil, ganhando espaço a oficialidade na 
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condução formal do feito. A despeito de tal fato, porém, é incorreto afirmar-se, ainda quando 

sob a égide do CPC/1973, que tenha o princípio dispositivo em seu aspecto formal sido 

inteiramente afastado do processo civil brasileiro. O ideal democrático pressupõe uma 

repartição desses poderes de condução do procedimento, buscando-se um equilíbrio entre 

oficialidade e princípio dispositivo
283

.  

Os poderes de iniciativa legítima, no que respeita ao plano da validade dos atos 

processuais, relacionam-se à possibilidade ou não de decretação de invalidade de ofício pelo 

juiz, tratando-se de análise afeta ao direito positivo de cada país, temática que extrapola a 

proposta deste subtópico (o sistema jurídico-processual de invalidades será examinado, no 

que for pertinente ao trato do art. 190 do CPC/2015, no capítulo dedicado à construção de 

sentido dessa cláusula geral).  

De se notar que a classificação dos defeitos processuais adotada por Fredie Didier 

Junior e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira leva em consideração os poderes de iniciativa 

legítima. Ao lado da categoria das irregularidades (defeitos que não geram invalidades), os 

autores sugerem três outros tipos de defeito: os que geram invalidade não decretável de ofício, 

dependendo de requerimento da parte prejudicada ou de terceiro, em tempo hábil a evitar a 

preclusão; os que ensejam invalidade decretável de ofício e, por fim, os que dão causa à 

invalidade decretável de ofício, mas apenas até o momento em que caberia à parte suscitá-la; 

após esse momento, há preclusão
284

. 

A invalidade exige, ainda, para ser decretada, a impossibilidade de aproveitamento do 

ato, suprindo-o ou fazendo-o irrelevante
285

. Nessa seara, merece destaque a regra pas de 

nullité sans grief, que afasta a possibilidade de decretação de invalidade quando ausente 

prejuízo decorrente do ato viciado (prejuízo este que pode se dirigir aos interesses da parte ou 

ao alcance das finalidades processuais
286

). Não se concebe, pois, que a invalidade seja 

decretada apenas por prevalência de formalismo desarrazoado ou tendo em mente o texto 

normativo somente. Além disso, a noção de ausência de prejuízo relaciona-se intrinsecamente 

com a análise teleológica do tipo malferido. Dir-se-á ausente o prejuízo quando atingida a 
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finalidade propugnada pelo tipo
287

. 

O decreto judicial, por fim, também é elemento necessário à perfectibilização da 

invalidade, já que as invalidades devem ser decretadas e não declaradas
288

.  

A temática relativa à invalidade ganha especial relevo quando se discute a sua 

aplicabilidade aos atos processuais das partes. Há quem afirme que tais atos sequer se 

sujeitariam ao plano da validade
289

. Admitindo-se, porém, que também os atos das partes 

submetem-se a esse plano
290

, ganha relevo a perquirição acerca do regime jurídico aplicável à 

invalidação de tais atos, inclusive no tocante à aplicabilidade ou não das regras do sistema de 

invalidades do direito substancial às invalidades de atos processuais lato sensu. 

O relevo conferido à autonomia da vontade pelo Código de Processo Civil de 2015 

conduz à imperiosidade de se repensar o papel que a essa vontade compete no âmbito 

processual. Observa-se a tendência à ruptura com o rigor publicista e ao reconhecimento da 

necessidade de se buscar amparo no direito substancial para resolução de problemas não 

solvidos pelo processo, especialmente no tocante à avaliação da perfeição do conteúdo do ato 

processual.  

Não por outra razão, o Enunciado nº 403 do Fórum Permanente de Processualistas Civis 

já sinalizou que os requisitos de validade básicos previstos no direito material (capacidade do 

agente, licitude, possibilidade e determinabilidade do objeto e forma prescrita ou não defesa 

em lei) são também exigíveis para os negócios jurídicos processuais
291

.  

Por fim, há de se esclarecer que escapam aos limites do presente subtópico a análise 

acerca das múltiplas classificações doutrinárias das invalidades
292

, sendo discutível em 
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doutrina até mesmo a utilidade prática de tais classificações, uma vez que se trata de 

regramento mutável ao sabor do direito positivo
293

. As regras atinentes ao sistema de 

invalidades (materiais e processuais) aplicáveis às convenções processuais serão examinadas, 

no que couber, no próximo capítulo. 

 

2.2.6 A teoria do fato jurídico: plano da eficácia
 
 

 

O fato jurídico, em qualquer de suas espécies, é sempre resultado da incidência de uma 

norma jurídica a um fato ocorrido no mundo da vida. Em outras palavras: prevista a hipótese 

fática abstratamente no suporte fático da norma (antecedente normativo) e ocorrido o fato no 

plano da realidade, opera-se a eficácia normativa, com a incidência da norma ao fato e sua 

juridicização: nasce, assim, o fato jurídico. 

O fato jurídico é vocacionado a produzir efeitos jurídicos. A eficácia jurídica é 

expressão designativa dos efeitos que a norma jurídica imputa aos fatos jurídicos 

(consequente normativo). O tipo normativo pode prever expressamente tais efeitos ou legar ao 

aplicador da norma a sua especificação; no segundo caso, estar-se-á diante de um tipo aberto; 

no primeiro, o tipo será fechado, se o antecedente normativo não contiver conceitos jurídicos 

indeterminados, ou aberto, se os contiver. 

Há de se diferenciar, ainda, a eficácia jurídica da eficácia do Direito, esta igualmente 

intitulada de efetividade social da norma jurídica, correspondente à real produção, no plano 

social, das consequências abstratamente imputadas pela norma ao fato jurídico
294

. 

Conclui-se que a eficácia jurídica é decorrência lógica do fato jurídico, do mesmo modo 
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que este é decorrência lógica da norma jurídica. Há, em ambas as situações, uma causalidade 

relacional entre esses elementos
295

. O plano da eficácia jurídica pode ser esquematizado 

segundo suas categorias eficaciais
296

, quais sejam, as situações jurídicas lato sensu, as sanções 

civis e penais, as premiações e os ônus, na apresentação feita por Marcos Bernardes de 

Mello
297

. 

A expressão situação jurídica, tomada em seu sentido amplo, representa qualquer 

consequência advinda no mundo jurídico em decorrência de um fato jurídico. Trata-se de 

gênero que abarca as situações jurídicas stricto sensu e as relações jurídicas. Em seu sentido 

estrito, a denominação situação jurídica designa uma categoria eficacial não relacional, ou 

seja, não correspondente a uma relação jurídica
298

. 

Nesse contexto, tendo em vista que de todo fato jurídico (mesmo os atos jurídicos 

eivados de vício capaz de lhes retirar a validade) advém alguma eficácia jurídica, intitula-se 

de situação jurídica básica a eficácia mínima decorrente do fato jurídico, podendo ela ser 

única (eficácia esgota-se nesse mínimo, a exemplo da vinculabilidade do testador ao 

testamento, enquanto vivo estiver) ou constituir-se na base eficacial sobre a qual concretizar-

se-á a eficácia plena do fato jurídico. Na segunda situação, a eficácia mínima acaba, via de 

regra, ficando acobertada pela eficácia plena, sem deixar, no entanto, de existir
299

.  

Tomando-se por base a eficácia plena dos fatos jurídicos, denomina-se situação jurídica 

simples ou unissubjetiva aquela que diz respeito a uma única esfera jurídica, atribuindo ao seu 

titular uma qualidade (posição no mundo jurídico tutelada por um direito subjetivo) ou uma 

qualificação (estado relativo à pessoa tomado como suporte fático de normas jurídicas) 

oponível erga omnes e passível de imposição pela via judicial. A personalidade e a 

capacidade jurídicas são exemplos de qualidades; a menoridade e o estado civil (casado, 

solteiro, viúvo) são exemplos de qualificações
300

.  

As situações jurídicas complexas ou intersubjetivas podem ser unilaterais ou 
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multilaterais. No primeiro caso, muito embora a situação jurídica pressuponha a 

intersubjetividade para existir, não chega a constituir uma relação jurídica, uma vez que a 

eficácia reside limitada a uma única esfera jurídica. O exemplo classicamente apresentado em 

doutrina é o da oferta ainda pendente de aceitação (que gera, para o ofertante, vinculabilidade, 

se revogável a oferta, ou vinculação, se irrevogável)
301

. 

No segundo caso (situações jurídicas complexas multilaterais), estar-se-á diante de 

relações jurídicas (relação intersubjetiva juridicizada pela incidência de uma norma jurídica). 

Tais relações são regidas por três princípios essenciais: a intersubjetividade (necessidade, para 

existir a relação, de que ela se estabeleça pelo menos entre duas pessoas), a essencialidade do 

objeto (a relação jurídica pressupõe um objeto, quer se trate de bens materiais, imateriais ou 

promessa de prestação) e a correspectividade de direitos e deveres (o conteúdo eficacial da 

relação jurídica pressupõe, no mínimo, a existência de direitos e deveres recíprocos)
302

. 

 

2.2.7 A teoria dos fatos jurídicos processuais: plano da eficácia 

 

O exame das situações jurídicas processuais pressupõe a consideração de se inserirem 

elas no bojo de um procedimento, este que é, a um só tempo, um ato complexo de formação 

sucessiva (se visto sob o ponto de vista macro) e um complexo de atos (se visto sob a 

perspectiva micro)
303

. A dinamicidade que lhe conferem os fatos jurídicos encadeados que lhe 

dão forma permite que no procedimento seja identificada uma sucessão de situações jurídicas 

processuais, momentos captados desse movimento fático. 

A situação jurídica subjetiva processual consiste na posição assumida por um 

determinado sujeito processual, a quem o ordenamento jurídico confere as condições 

necessárias à realização de uma conduta omissiva ou comissiva
304

. Há quem examine as 

situações jurídicas processuais classificando-as em situações não relacionais (que abrangeriam 

as situações simples ou unissubjetivas e as situações complexas intersubjetivas unilaterais) e 
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relacionais (consistentes nas situações jurídicas complexas multilaterais, constitutivas de 

relações jurídicas)
305

. 

Outro critério classificatório enquadra as situações jurídicas em conformidade com a 

conduta nelas consignada, distinguindo-se as situações jurídicas ativas e passivas
306

. Tendo 

em vista o escopo a que se destina a presente análise (construção de sentido da cláusula de 

atipicidade da negociação processual no Direito brasileiro), esta segunda classificação revela-

se mais importante ao seu atingimento, porquanto descortina as noções fundamentais 

previstas no art. 190 do CPC: ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Passar-se-á, 

pois, ao seu exame, sem prejuízo da referência à primeira classificação (situações relacionais 

e não relacionais), quando pertinente. 

As situações jurídicas ativas contemplam autorizações, conferidas ao sujeito pelo 

ordenamento jurídico, para adoção de comportamentos lícitos em seu favor, ou para exigir 

que outrem o faça. O ato a ser praticado pelo sujeito ou por outrem atende ao interesse 

daquele, sendo tal interesse protegido pelo ordenamento
307

. Nesta categoria, costumam ser 

enquadrados os direitos, as faculdades e os poderes. 

As situações jurídicas passivas correspondem à subordinação de um interesse pela 

norma jurídica, seja de modo que ao sujeito competirá praticar um ato que lhe é imposto pelo 

ordenamento jurídico ou aceitar um ato praticado por outrem. Os ônus e deveres são 

normalmente enquadrados nesta categoria
308

, havendo, ainda, quem aqui insira também a 
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interesse do onerado, este que pode sofrer, na falta de cumprimento do ônus, uma consequência desfavorável. Do 

mesmo modo, reconhecendo o ônus como uma figura híbrida, SILVA, Paula Costa e. O processo e as situações 

jurídicas processuais. In: DIDIER JUNIOR, Fredie; JORDÃO, Eduardo Ferreira (org.). Teoria do processo: 

panorama doutrinário mundial. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 779. Em sentido contrário, considerando o ônus 

como uma situação jurídica ativa (espécie de poder), malgrado reconhecendo que tal posição vai de encontro à 

da doutrina tradicional: DIDIER JUNIOR, Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos fatos 

jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 126. Fredie Didier Junior e Pedro Nogueira argumentam, 
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sujeição
309-310

. 

O direito subjetivo representa o poder de ação do sujeito para buscar a satisfação de um 

interesse lícito seu, que recebe a tutela do ordenamento jurídico
311

. É expressão da liberdade 

individual e do querer humano
312

. 

A faculdade é uma conduta lícita que se esgota na esfera jurídica do agente, não 

interferindo na esfera jurídica de outrem. Muito embora seja possível divisar as chamadas 

faculdades processuais puras, a exemplo da forma utilizada para redigir um ato processual 

(manuscrito, datilografado ou digitado) ou do preenchimento da capacidade postulatória da 

parte pela contratação de um advogado ou de vários, tais faculdades assim enquadradas são 

raras
313

.  

Mais comum é a ocorrência de faculdades vistas como conteúdo de direitos subjetivos 

ou, de uma forma geral, como conteúdo de situações jurídicas ativas
314

, associadas, pois, a 

poderes (ex.: faculdade de interpor recurso) ou a direitos (ex.: faculdade de produzir ou não 

produzir prova em juízo)
315

. 

                                                                                                                                                                                     
em defesa de seu posicionamento, que o ônus corresponde à conduta lícita permitida pelo ordenamento e não 

propriamente à consequência negativa que advém do não exercício do poder pelo sujeito, esta que, inclusive, tem 

origem em norma jurídica diversa da que estabelece o poder inerente ao ônus (idem, p. 127). Murilo Teixeira 

Avelino também enquadra o ônus como uma posição jurídica ativa (AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do 

magistrado em face dos negócios jurídicos processuais. Revista de Processo, São Paulo, n. 246, ago./2015, p. 

227). Optar-se-á, neste trabalho, por seguir a concepção que enquadra o ônus como situação jurídica mista ou 

híbrida, uma vez que a possibilidade de ao agente ser imputada uma consequência desfavorável é aspecto 

relevante na conceituação do ônus, do mesmo modo que a faculdade de praticar ou não uma determinada 

conduta, sendo ambos aspectos indissociáveis na caracterização dessa situação jurídica processual. 
309

 Esta é a posição adotada por ABDO, Helena. As situações jurídicas processuais e o processo civil 

contemporâneo. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (org.). Teoria do processo: panorama doutrinário mundial – 

segunda série. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 347-348. 
310

 Antonio do Passo Cabral adota a classificação das posições jurídico-processuais que as divide em posições de 

vantagem, posições de desvantagem e posições neutras. No primeiro grupo, enquadram-se os direitos e os 

poderes; no segundo, os deveres, as sujeições e os ônus; no terceiro, a faculdade (CABRAL, Antônio do Passo.  

Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e validade prima facie dos atos 

processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 165-167). 
311

 FONTES, André. A pretensão como situação jurídica subjetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 102. 
312

 CABRAL, Antônio do Passo.  Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 

validade prima facie dos atos processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 165-166. 
313

 DINAMARCO. Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, 

v. 02, p. 208. 
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 FONTES, André. A pretensão como situação jurídica subjetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 104. 

Cândido Rangel Dinamarco afirma, ainda, a possibilidade de a faculdade vir associada a ônus (DINAMARCO. 

Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, v. 02, p. 108-109). 
315

 Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart esclarecem que o ônus da prova e o direito de produzir 

prova são realidades não conflitantes; enquanto o direito é exercido em face do Estado, a quem é defeso negar à 

parte o direito à produção de prova (salvo quando haja um exercício abusivo desse direito, o que ocorre, por 

exemplo, quando a parte pretende fazer prova de fato inútil ou irrelevante ao deslinde do feito ou, ainda, quando 

pretenda valer-se da produção de prova apenas com intuito protelatório), o ônus relaciona-se às consequências 

processuais do comportamento da parte (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova. São 

Paulo: RT, 2009, p. 173). 
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O poder também consiste em conduta permitida pelo ordenamento jurídico, com a 

especificidade de que ele gera, para o agente, a capacidade de influir na esfera jurídica alheia, 

nela produzindo efeitos, ou seja, fazendo surgir novas posições jurídicas
316-317

. 

Fredie Didier Junior e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira enquadram os poderes 

processuais, dentro da classificação entre situações relacionais e não relacionais, nesta 

segunda categoria, ao lado das qualidades (legitimidade ad processum e competência, por 

exemplo)
318

. Ambos (poderes e qualidades) são vistos como situações autônomas, para as 

quais a referibilidade a outro sujeito é dado irrelevante
319

. 

Em sentido contrário, José Maria Rosa Tesheiner
320

 e Helena Abdo
321

 vislumbram os 

poderes processuais como situações jurídicas relacionais, havendo sua correspectividade com 

a sujeição. Paula Costa e Silva reconhece que o poder processual titularizado por uma parte 

não abarca uma posição que se contraponha à situação da parte adversa. Pondera, no entanto, 

que a parte demandada sujeita-se ao direito potestativo de ação da parte demandante, sendo 

possível, neste caso, identificar uma relação entre as partes. Ao revés, tal relação não 

ocorreria no que diz respeito aos poderes em que são as partes investidas no decorrer do 

processo e que preenchem o conteúdo desse direito potestativo de ação
322

. 

Entende-se que há, de fato, uma simetria entre poder e sujeição, percebida esta como 
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 CINTRA. Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

geral do processo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 283. 
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Ferreira (org.). Teoria do processo: panorama doutrinário mundial. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 777-778). A 
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observado à p. 782, em que a autora faz referência à categoria (singular) dos “poderes ou faculdades”, bem assim 

à p. 790, em que conceitua os direitos processuais como sendo “faculdades ou poderes integradas no conteúdo do 

direito de acção”. 
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relacionais (unilaterais) complexas. (DIDIER JUNIOR, Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria 

dos fatos jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 123-125). 
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 DIDIER JUNIOR, Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos fatos jurídicos processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2011, p. 122-124. 
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set./2002, p. 21 e 23.   
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In: DIDIER JUNIOR, Fredie (org.). Teoria do processo: panorama doutrinário mundial – segunda série. 
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JORDÃO, Eduardo Ferreira (org.). Teoria do processo: panorama doutrinário mundial. Salvador: Juspodivm, 

2007, p. 795-797 e 808. 
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uma situação de subordinação inevitável aos efeitos produzidos pela conduta de outrem
323

. No 

entanto, o poder processual pode ser examinado sem que haja uma referibilidade a outro 

sujeito que não o seu titular. A relacionalidade não é, portanto, dado relevante à compreensão 

do poder
324

.  

O ônus é a situação jurídica segundo a qual ao agente revela-se necessário ou, quando 

menos, conveniente a adoção de determinado comportamento, com o escopo de obter uma 

vantagem ou de evitar uma situação a si desfavorável. O não atendimento ao ônus não se 

revela como ilicitude (como ocorre com a não observância de um dever), havendo liberdade 

ao sujeito para optar entre cumpri-lo ou não
325

. 

O ônus da prova é exemplo clássico dessa categoria eficacial: pela regra da distribuição 

estática do ônus da prova, consignada no art. 373 do CPC/2015, ao autor incumbe provar os 

fatos constitutivos do seu direito e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor.  

Sendo alegado pelo réu um fato modificativo do direito do autor, como o pagamento 

parcial de crédito cobrado em juízo, por exemplo, o ordenamento jurídico lhe confere o poder 

de realizar tal prova, imputando-lhe, caso assim não proceda (já que o exercício ou não do 

poder é uma faculdade), uma consequência desfavorável, consistente no desprezo a tal 

argumento de defesa, com a possibilidade de vir a ser condenado no pagamento da totalidade 

da dívida vindicada. 

Os deveres processuais são condutas exigidas dos sujeitos processuais ou a eles vedada, 

com vistas ao atendimento de interesse alheio. O processo apresenta ampla maioria de ônus 

processuais em detrimento de deveres, circunstância gerada no intuito de racionalizar o tempo 

no processo. Desse modo, evita-se a imposição de sanções pelo desatendimento dos deveres 

(o que retardaria o curso processual), sem olvidar o fato de que o descumprimento do ônus 

por vezes é mais prejudicial ao sujeito do que as penas processuais que lhe possam ser 

impostas
326

.      
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Há deveres titularizados por todos os sujeitos processuais. Os deveres de cooperação, 

por exemplo, direcionam-se a todos os sujeitos do processo, conforme estatuído pelo art. 6º do 

CPC/2015. Fala-se em deveres de lealdade, de correção e urbanidade, de agir em 

conformidade com os padrões da boa-fé processual, válidos também para todos os sujeitos 

processuais. De relação ao órgão jurisdicional, especificamente, destacam-se o dever 

constitucional de fundamentação das decisões judiciais, o dever de garantir a igualdade 

substancial entre as partes, o dever de observar o contraditório
327

, o dever de decidir, dentre 

outros. 

No entanto, os deveres processuais comportam-se de maneira diferente dos deveres 

relativos que decorrem de um direito à prestação, porquanto aqueles não se prestam a tutelar 

interesse da parte contrária, mas, sim, a garantir a adequada realização da atividade 

jurisdicional
328

. Os deveres processuais decorrem da posição institucional ocupada pela parte 

e não de uma especial relação havida entre os litigantes. Por tal razão, Paula Costa e Silva 

qualifica-os como deveres institucionais absolutos, registrando que não existem situações 

processuais ativas que lhes correspondam
329

.  

Duas observações revelam-se necessárias acerca do tema, ambas concernentes às 

situações jurídicas processuais titularizadas pelo órgão jurisdicional. Os poderes conferidos ao 

magistrado guardam a peculiaridade de se conformarem como verdadeiros poderes-

deveres
330

, tendo em vista que lhe são deferidos não em seu próprio interesse, mas para o 

exercício da atividade jurisdicional, ou seja, para o atendimento a uma função estatal. Logo, 

ao mesmo tempo em que se concede ao juiz um dado poder, exige-se-lhe o seu exercício. Não 
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há faculdade do magistrado em valer-se do seu poder, mas dever em fazê-lo, presentes as 

condições favoráveis a tanto
331

. 

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da petição inicial, o juiz tem o poder-

dever de admiti-la; do contrário, contendo tal peça um vício que resulte em sua 

inadmissibilidade, o magistrado terá o poder-dever de instar a parte a corrigi-lo, exercitando o 

dever de prevenção ínsito ao princípio da cooperação. Não sanado o vício no prazo para tanto 

fixado, exsurgirá o poder-dever judicial de inadmitir a petição inicial. 

A segunda observação reside no fato de que não há, para o juiz, opção pessoal de 

praticar ou não um determinado ato, sendo-lhe estranha a ideia de liberdade de conduta, ao 

menos tal como concebida para as partes. O juiz é dotado de poderes-deveres, pelas razões já 

afirmadas. Cândido Rangel Dinamarco nega a existência de faculdades e ônus processuais 

outorgados ao julgador
332

. 

Por fim, cabível neste tópico uma reflexão sobre o conceito de processo à luz do plano 

da eficácia dos atos jurídicos. O processo pode ser pensado como efeito jurídico.  O termo 

processo, aliás, do ponto de vista jurídico, contempla distintas significações. Pode ser 

encarado, sob o ângulo da teoria da norma jurídica, como método de exercício do poder 

(método de produção de norma jurídica legislativa, administrativa, jurisdicional e negocial). 

Sob o prisma da teoria do fato jurídico – plano da existência – como ato jurídico complexo 

(sinônimo de procedimento). E sob a perspectiva dessa mesma teoria do fato jurídico, 

examinando-se o plano da eficácia, como relação jurídica ou, mais propriamente, conjunto de 

relações jurídicas estabelecidas entre os sujeitos processuais
333

.  

A compreensão de que o processo é constituído não por uma, mas por um conjunto de 

relações jurídicas (formadas entre os diversos sujeitos processuais: autor, juiz, réu, terceiros 

intervenientes, perito, auxiliares da justiça, órgão ministerial, dente outros)
334

 é importante 

para melhor compreender a temática dos negócios jurídicos processuais. À luz do art. 190 do 
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Código de Processo Civil de 2015, as situações jurídicas processuais que compõem cada uma 

dessas relações jurídicas podem, a priori, ser objeto de negócios jurídicos processuais, 

respeitados os limites materiais para a sua celebração. 

Não por outra razão, aliás, Antonio do Passo Cabral propõe que a legitimidade ad 

causam e o interesse de agir sejam examinados em perspectiva dinâmica, referindo-se, então, 

à legitimidade ad actum e às “zonas de interesse”. Desse modo, a legitimidade seria aferida 

não mais com relação à demanda, mas, sim, com referência a cada ato processual 

particularizado dentro do procedimento, fazendo-se esse controle de legitimidade à luz do 

contraditório
335

.  

O interesse de agir, por sua vez, desenvolveu-se com base nas noções de interesse-

necessidade (individualista e privilegiadora da posição da parte) e de interesse-utilidade 

(publicista e que privilegia a economia processual e a gestão do processo). O conceito de 

“zonas de interesse”, proposto por Antonio do Passo Cabral, supera essa bipartição estática e 

propugna uma análise dinâmica do interesse. Nessa seara, compreende-se que a “polarização” 

processual não é absoluta, sendo possível a adoção de “soluções cooperativas” pelas partes 

em disputa, a exemplo da negociação em matéria processual
336

.  

Os litigantes podem, assim, despolarizar-se para a celebração do acordo em matéria 

processual, sem que reste prejudicada a defesa, em juízo, de suas posições conflitantes. 

Ultimada a prática do ato conjunto, as partes retomam suas posições contrapostas. É o que 

Cabral intitula de “migração pendular”
337

. 

 

2.2.8 Conceito de cláusula geral 

 

As cláusulas gerais não são um fenômeno recente na história, sendo reconhecida a sua 

existência já no direito romano. A expressão “cláusula geral”, no entanto, não apenas é 
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contemporânea
338

 como, também, plurissignificativa, correspondendo tal rubrica, a um só 

tempo, a uma modalidade de técnica legislativa (que se contrapõe à técnica casuística), a uma 

espécie de texto normativo e, por fim, às normas que se produzam a partir daquele texto
339

.  

Tal equivocidade torna árida a tentativa doutrinária de fixação precisa de um conceito de 

cláusula geral, cingindo-se os doutrinadores, no mais das vezes, a apontar as características da 

técnica legislativa que lhe corresponde
340

. 

A técnica casuística, caracterizada por suas rigidez, imutabilidade e anseio pela 

completude, objetiva elevar a tipicidade dos diplomas normativos ao grau máximo. O tipo 

normativo deve abranger todas as respostas almejadas pela sociedade; ao intérprete competirá, 

apenas, a tarefa de subsumir o fato à norma. A complexidade das relações sociais e a 

velocidade com que se processam mudanças no seio da sociedade deixaram evidenciada, 

todavia, a incapacidade da referida técnica de acompanhar o progresso social de forma 

satisfatória, tornando-se, rapidamente, obsoletos os textos normativos que produzia. 

A técnica de legislar por meio de estabelecimento de cláusulas gerais passa, assim, a ser 

utilizada conjuntamente com o casuísmo, buscando-se conferir maior efetividade aos direitos 

por aquela tutelados. Referida técnica, valendo-se de linguagem vaga, aberta, promove uma 

ampliação do campo semântico do texto normativo, conferindo ao juiz o poder-dever de 

criação da norma jurídica à vista do caso concreto, podendo valer-se, para tanto, inclusive, de 

elementos externos ao sistema 
341

. A cláusula geral reduz a tipicidade a um grau mínimo, 

conferindo maior mobilidade ao sistema. 

Enquanto espécie de texto normativo, a cláusula geral pode ser conceituada como sendo 

aquela que contempla indeterminação legislativa tanto no antecedente quanto no consequente 

normativos. A hipótese fática vale-se de termos vagos e o efeito jurídico não é 
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predeterminado pelo legislador
342

. No Brasil, sua consagração legislativa e sua influência 

jamais alcançaram o patamar atual, sobretudo porque tais cláusulas, hoje, são poderosos 

instrumentos postos a serviço da tarefa de concretização dos direitos fundamentais
343

.  

É necessário, para melhor esclarecimento do conceito de cláusula geral, distingui-la dos 

princípios e dos conceitos jurídicos indeterminados, institutos a ela similares. Quanto aos 

princípios, tem-se que estes podem ser implícitos, ao contrário das cláusulas abertas, que 

sempre serão expressas. Além disso, as cláusulas gerais serão sempre dotadas de certo grau de 

vagueza semântica, fazendo-se necessário o seu reenvio a outros espaços, quer do próprio 

ordenamento jurídico, quer extrajurídicos, enquanto que há princípios que não promovem esse 

reenvio. Por fim, se o princípio for expresso e se referir a valores e a termos vagos, carecendo 

desse reenvio, ter-se-á, nessa hipótese, uma cláusula geral da qual se pode extrair um 

princípio
344

. 

Há de se ter em mente que o princípio é norma e a cláusula geral, no sentido tomado em 

consideração no conceito apresentado, é texto normativo, de cuja interpretação extrair-se-á 

pelo menos uma norma. Nesse sentido, explicita Fredie Didier Junior que de uma mesma 

cláusula geral é possível extrair, conforme o caso, ora um princípio, ora uma regra. Traz o 

exemplo da cláusula do devido processo legal, de que se pode retirar tanto o correlato 

princípio do devido processo legal como a regra de motivação das decisões
345

. 

Maior relevância reside na distinção entre cláusula geral e conceito jurídico 

indeterminado
346

. Em ambos os institutos – conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas 

gerais – pode-se verificar um alto grau de vagueza semântica e a necessidade de reenvio a 

padrões valorativos externos ao sistema.  

 Os conceitos indeterminados sempre estarão relacionados com a fattispecie, com a 

descrição fática, exigindo do julgador a individualização desse conceito no caso concreto. 

Ultimada essa atividade, a consequência jurídica a ser aplicada é precisamente aquela posta na 

lei, não cabendo ao juiz definir qual a sanção atribuível àquela hipótese fática. Já quando se 
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está diante de uma cláusula geral, caberá ao magistrado, além de individualizar a hipótese 

fática (já que tais cláusulas normalmente são construídas com base em conceitos 

indeterminados), estabelecer a consequência jurídica a ser a ela aplicada, uma vez que o 

legislador não a fixa aprioristicamente
347

. 

É a concepção de cláusula geral como texto normativo que será levada em consideração 

para o fim de delinear o sentido e o alcance do art. 190 do Código de Processo Civil de 2015, 

em busca da construção da(s) norma(s) jurídica(s) extraível(eis) do aludido dispositivo. 

 

2.2.9 Conceito de procedimento 

 

 O delineamento do conceito de procedimento é premissa lógica imprescindível à 

compreensão da cláusula geral de negociação processual encartada no art. 190 do CPC/2015, 

que o tem por objeto. Trata-se, porém, de temática que enseja dissenso doutrinário. Há quem 

considere o procedimento como uma modalidade de ato complexo de formação sucessiva, ou 

seja, um conjunto de atos interligados, ordenados em sequência de observância necessária, 

destinados à consecução de um ato final. Este posicionamento é sufragado por Giovanni 

Conso
348

, para quem o procedimento é ato complexo que se estrutura por uma sucessiva 

cadeia de surgimento e adimplemento de deveres jurídicos. Um ato praticado adimple um 

dever e dá nascimento a outro, em um jogo de causas e efeitos que conduz ao ato final
349

. A 

mesma linha de intelecção é seguida por Calmon de Passos
350

.  

Marcos Bernardes de Mello também enquadra o procedimento como ato complexo. 

Todo ato complexo, no entendimento do autor, é ato de Direito Público. Se os atos integrantes 

                                                           
347

 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São 

Paulo: RT, 1999, p. 326. 
348

 O autor diferencia a fattispecie simples, no qual há a previsão de um único fato jurídico, da complexa, que 

abrange um conjunto de fatos jurídicos tidos por necessários para o alcance do ato final almejado. A fattispecie 

complexa pode contemplar diferentes conformações entre os atos que a compõem. Diz-se que a fattispecie 

complexa é de formação sucessiva (ou necessariamente sucessiva) quando os atos e fatos dela componentes 

devem ter lugar segundo uma ordem lógica necessária e previamente fixada. Não existindo a necessidade de se 

observar essa ordem lógica de fatos, ter-se-á ou a fattispecie complexa de formação concomitante (quando os 

fatos ocorrem a um só tempo) ou a fattispecie complexa de formação cronologicamente indiferente, também 

denominada de eventualmente sucessiva (quando os fatos ocorrem em sequência, mas sem necessidade de 

observância de uma ordem previamente estabelecida) (CONSO, Giovanni. I fatti giuridici processuali penale: 

perfezione ed efficacia. Milano: Dott. A. Giufreé, 1955, p.115-116). Mais adiante, à p. 121, Conso refere-se aos 

procedimentos como espécies de fattispecie complexa de formação sucessiva. 
349

 CONSO, Giovanni. I fatti giuridici processuali penale: perfezione ed efficacia. Milano: Dott. A. Giufreé, 

1955, p. 132. 
350

 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais. 

Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 83. 



173 

 

do ato complexo lato sensu forem praticados por órgãos integrantes do mesmo poder do 

Estado ou da mesma entidade administrativa autônoma, será designado ato complexo stricto 

sensu; do contrário, quando os atos formadores do conjunto forem praticados por órgãos de 

diferentes poderes ou entidades, ter-se-á hipótese de ato composto
351

. 

Elio Fazzalari qualifica o processo como a espécie de procedimento que sofre o influxo 

do contraditório. Ou seja, há processo quando os sujeitos destinatários dos efeitos do ato final 

do procedimento possuem oportunidade de participar da formação desse ato, pelo exercício do 

contraditório. O autor vislumbra o contraditório como verdadeiro pressuposto de existência do 

processo
352

. 

Cândido Rangel Dinamarco segue a mesma linha teórica sufragada por Fazzalari, 

também destacando que o processo é o procedimento animado pelo contraditório, enquanto 

que o procedimento é por ele compreendido com um conjunto sistemático de atos atrelados 

por vínculo de dependência sucessiva e pelo escopo de preparar o ato final ao qual é 

vocacionado (a exemplo da sentença de mérito ou, na execução, da entrega do bem ao 

exequente)
353

. 

Para Antônio Carlos Marcato, o processo seria a união da substância (relação jurídica 

processual animada pelo contraditório) com a forma (procedimento). Procedimento seria, 

assim, um aspecto formal e exterior do processo, composto de uma série de atos concatenados 
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preparatórios do provimento final e do próprio ato final
354

. 

Rogério Ives Braghittoni define o processo como o resultado da conjugação do 

procedimento e da relação jurídica processual, enquanto que o procedimento consistiria na 

configuração formal e cronológica do processo, seu “exoesqueleto”
355

. Na acepção de 

Adroaldo Furtado Fabrício, o direito legislado brasileiro emprega o termo procedimento como 

sinônimo de forma de proceder. À significação do vocábulo processo reservar-se-ia o 

conjunto ordenado de atos destinados à solução do conflito, enquanto que o procedimento 

identificaria a forma de tais atos e a ordem sob a qual se estruturam, circunstâncias variáveis a 

depender do direito material a ser tutelado ou por conveniência legislativa
356

. 

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira sustenta não poder ser o procedimento entendido 

apenas como um aspecto formal do processo ou, ainda, tão-somente como uma sequência 

legal de atos processuais. Deve-se ter em conta o seu papel de regulador da atividade do juiz e 

das partes, sob o prisma do contraditório e submetendo-se a um critério temporal, sem olvidar, 

outrossim, a sua função de conectar normas, atos e posições subjetivas em uma série temporal 

e articulada de forma dependente
357

. 

Paula Sarno Braga adere ao entendimento de que o procedimento é ato complexo de 

formação sucessiva, podendo ser deflagrado nos âmbitos público e privado. Recusa, em parte, 

o posicionamento sufragado por Fazzalari, no sentido de ser o processo um procedimento 

animado pelo contraditório, na medida em que o autor insere o contraditório como 

pressuposto de existência do processo, enquanto que a autora pondera tratar-se de requisito de 

validade positivado em sistemas democráticos. Conclui asseverando que processo e 

procedimento são conceitos indissociáveis
358

. 

Fredie Didier Junior, examinando o processo sob o ponto de vista da teoria do fato 

jurídico, mais precisamente a partir do plano da existência, enquadra-o, igualmente, como ato 

jurídico complexo de formação sucessiva, identificando o processo com o procedimento
359

. 
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Do cotejo das conceituações doutrinárias acima referidas, pode-se inferir que o 

procedimento consiste em uma série ou um conjunto de atos ligados por vínculo de 

dependência, concatenados com o escopo de possibilitar a atuação de uma ou mais vontades, 

ou seja, o exercício do poder
360

.  

As normas procedimentais não apenas estabelecem o rol de atos integrantes de cada 

procedimento (em cada um dos diversos tipos disponíveis), mas, também, a ordem segundo a 

qual tais atos hão de ser praticados e a forma que cada um deles deve observar, em seus 

requisitos de tempo, espaço e modo
361

. 

O ordenamento jurídico brasileiro consigna um direito fundamental ao procedimento, 

conclusão que pode ser alcançada a partir da reunião das seguintes premissas: a) a 

configuração do Estado brasileiro como sendo um Estado Democrático de Direito, que se 

firma, pois, em dois alicerces: a democracia participativa, isto é, a participação popular no 

exercício do poder estatal, em todas as suas vertentes (funções) e a submissão das funções 

estatais ao ordenamento jurídico, o que impõe que o exercício do poder não possa se dar de 

forma ilimitada e arbitrária; b) a cláusula geral do devido processo legal, que fundamenta a 

necessidade, sob o ponto de vista formal, de encadeamento lógico da atividade estatal 

segundo um rito próprio, capaz de garantir aos cidadãos segurança jurídica e previsibilidade 

do agir do Estado
362

.  

Em visão mais conformada aos valores do Estado Constitucional, Luiz Guilherme 

Marinoni reconhece às partes envolvidas em uma demanda judicial não apenas o direito à 

                                                                                                                                                                                     
processo é método de produção de normas jurídicas; b) visto sob a perspectiva da teoria do fato jurídico – plano 

da existência, o processo é sinônimo de procedimento (ato jurídico complexo); c) considerado ainda sob o viés 

da teoria do fato jurídico, mas desta feita sob o ponto de vista do plano da eficácia, o processo é efeito jurídico, 

caracterizando-se como um plexo de relações jurídicas. Ao presente trabalho, interessam, particularmente, as 

duas últimas acepções da palavra, sendo que a perspectiva do processo como relação jurídica foi tratada no 

tópico relativo à teoria do fato jurídico processual – plano da eficácia.  
360

 A vontade será estatal quando o procedimento relacionar-se ao exercício de uma função pública; a(s) 

vontade(s) será(ão) privada(s) quando o procedimento concernir às relações entre particulares. 
361

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, 

v. 1, p. 69. 
362

 Em artigo de sua autoria, Miguel Calmon Dantas defende a existência de um direito fundamental à 

processualização, que seria corolário da estrutura do Estado Democrático de Direito e do princípio da dignidade 

da pessoa humana, ou, mais especificamente, da associação entre a dimensão processual dos direitos 

fundamentais e o devido processo legal. Reconhecendo embora uma diferença entre processo e procedimento, 

por entender que o primeiro é uma espécie do segundo ao qual se acresce o contraditório, indica como escopo de 

seu estudo o de que deva ser convertido em processual qualquer procedimento por intermédio do qual o Poder 

Público atue, desde que relacionado à pessoa humana e aos direitos fundamentais. Conclui Miguel Calmon que o 

direito fundamental a ser considerado seria o direito à processualização e não à procedimentalização, muito 

embora não negue que exista um direito fundamental ao procedimento, uma vez que entende, como dito, o 

processo como uma espécie de procedimento (DANTAS, Miguel Calmon.  Direito fundamental à 

processualização. In: DIDIER JUNIOR, Fredie; WAMBIER, Luiz Rodrigues; GOMES JUNIOR, Luiz Manoel 

(coord.). Salvador: Juspodivm, 2007, p. 368-411). 



176 

 

participação, como, sobretudo, o direito ao procedimento adequado à tutela do direito 

material
363

, reforçando, pois, a ideia de direito fundamental ao procedimento como ínsita à 

tutela de direitos fundamentais. 

Sendo assegurado às partes esse direito fundamental ao procedimento adequado, curial 

que se lhes garanta o direito de celebrar negócios processuais tendentes a ajustar o 

procedimento abstratamente previsto em lei quando este não se coadunar com as concretas 

peculiaridades do direito a ser tutelado, solução veiculada precisamente no art. 190 do Código 

de Processo Civil de 2015, a cláusula geral de negociação processual. 

Examinadas as premissas lógico-conceituais que lastreiam a construção da cláusula 

geral de atipicidade da negociação processual no processo civil brasileiro, impende sejam 

analisados os fundamentos que igualmente conferem suporte à previsão legal desta cláusula 

no ordenamento jurídico pátrio, tema que será abordado no tópico seguinte. 

 

   2.3 PREMISSAS NORMATIVAS: CONSTITUCIONALIDADE E 

FUNDAMENTOS DO ART. 190 DO CPC/2015 

 

Já se afirmou, em tópico antecedente, que a segurança jurídica e o devido processo legal 

foram apresentados, pela doutrina publicista tradicional, como óbices ao reconhecimento da 

existência da figura dos negócios jurídicos processuais, uma vez que a segurança jurídica 

pressuporia um processo regulamentado exclusivamente na norma legislada. A vontade das 

partes não seria apta a produzir, por si, efeitos processuais, que sempre decorreriam da lei. 

Também já se demonstrou que esse pensamento foi sendo paulatinamente mitigado e 

que a dinamicidade das relações sociais, em contraste com a incapacidade legislativa de 

acompanhar esse complexo dinamismo, abriu portas à consensualidade e à aceitação da via 

negocial como fonte normativa. No âmbito processual, essa tendência, aliada às preocupações 

concernentes à busca da razoável duração do processo, conduziu diversas reformas 

processuais no sentido de promover uma simplificação procedimental, afastando-se 

formalidades supérfluas
364

.  
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No Brasil, tais inquietações também se fizeram sentir e, ao longo dos anos, inúmeras 

iniciativas legislativas marcaram o compasso em prol da simplificação do procedimento e da 

busca da duração razoável do processo. Nesse sentido, inclusive, a reforma constitucional 

veiculada pela Emenda nº 45/2004 acrescentou ao art. 5º da Constituição Federal de 1988 o 

inciso LXXVIII, que assegura a todos, nas esferas judicial e administrativa, a duração 

razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

No âmbito infraconstitucional, registram-se medidas de simplificação procedimental 

que incluem a criação dos Juizados Especiais Estaduais (Lei nº 9.099/1995) e Federal (Lei nº 

10.259/2001), a transformação da liquidação e do cumprimento de sentença em fases 

processuais pela Lei nº 11.232/2005 (com a inclusão dos arts. 475-A a 475-R no texto do 

CPC/1973), dentre outras. 

O avanço apresentado pelo Código de Processo Civil de 2015 vai muito além das 

anteriores reformas legislativas que tiveram por escopo garantir uma simplificação 

procedimental. Ao contemplar a cláusula geral de atipicidade da negociação processual no seu 

art. 190
365

, o CPC/2015 permitiu a derrogação consensual de normas legais por vontade das 

partes, conferindo a esta vontade caráter normativo. Trata-se de “norma atributiva de 

competência”, “norma de competência” ou “norma de habilitação das partes”, de modo que a 

norma legal passa a ter função subsidiária, sendo aplicada à míngua de convenção das partes 

ou se tiver sido reconhecida judicialmente a sua invalidade
366

. 

Essa mudança de perspectiva conduz, naturalmente, a questionamentos acerca da 

constitucionalidade do dispositivo introduzido pela nova legislação processual
367

. A norma 

atributiva de competência às partes para produção de regras processuais derrogativas do 

direito legislado seria, afinal, consentânea com a segurança jurídica e com o devido processo 

legal? Que fundamentos constitucionais dariam lastro à sua implementação no direito 

brasileiro? O enfrentamento de tais questões é imperioso, revelando-se como matéria 

prejudicial à própria construção de sentido da cláusula em apreço. 
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2.3.1 A constitucionalidade da cláusula geral de atipicidade da negociação processual 

prevista no art. 190 do CPC/2015 

 

O questionamento referente à constitucionalidade do art. 190 do CPC/2015 apresenta-se 

inteiramente razoável no bojo de um sistema processual que até há muito pouco tempo lidava 

com a firme negativa, por boa parte da doutrina e da jurisprudência, quanto à relevância da 

autonomia da vontade em matéria processual.  

A visão do processo tomada por paradigma no Brasil relacionava, necessariamente, a 

segurança jurídica à existência de normas legisladas, não dialogando de modo confortável 

com a participação popular, postulado do ideal democrático
368

. O ordenamento jurídico 

brasileiro construído até o advento do CPC/2015 ainda estava pautado, em grande medida, na 

ideia de que o preestabelecimento da forma do ato e do procedimento garantiria a contenção 

de arbítrios, o respeito à ordem, à segurança e à previsibilidade e a isonomia de tratamento 

entre as partes. Essa premissa, de difícil afastamento, condicionou a cultura processual, 

conferindo pouca margem de liberdade aos sujeitos processuais para que dispusessem sobre o 

procedimento
369

.  

O primeiro passo para demonstrar a constitucionalidade do dispositivo em debate 

consiste em evidenciar a sua compatibilidade com a segurança jurídica. Humberto Ávila, ao 

construir o seu conceito analítico de segurança jurídica, qualifica-a como uma norma-

princípio cujo aspecto material denota um estado de cognoscibilidade, confiabilidade e 

calculabilidade, atrelados à palavra segurança
370

.  

A cognoscibilidade contrapõe-se à determinação, não se exigindo, para que se tenha 

como alcançado o estado de coisas a ser promovido pela segurança jurídica, que o cidadão 

tenha a capacidade de entender exatamente o conteúdo das normas gerais e individuais 

(determinação). Basta que lhe seja possível apreender os sentidos possíveis do texto 

normativo, sendo-lhe concedidos núcleos de significação a partir dos quais o sentido possa ser 
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reconstruído, por intermédio da argumentação
371

. 

A confiabilidade protege situações subjetivas já garantidas pelo ordenamento, 

resguardando as expectativas, sem, todavia, deixar de possibilitar mudanças estáveis 

(graduais). A noção contrapõe-se à de imutabilidade. Por fim, a calculabilidade consiste na 

capacidade de antever as consequências jurídicas de atos ou fatos, capacidade esta que deve 

ser alcançada pela maioria das pessoas. Ávila nega, portanto, que a segurança jurídica 

demande a previsibilidade, que corresponderia, no seu entender, à capacidade total de antever 

tais consequências decorrentes de condutas próprias ou alheias
372

.  

Examinando, ainda, o termo “jurídica” da expressão “segurança jurídica”, Ávila destaca 

que ele representa diversas concepções, intituladas como segurança do Direito, pelo Direito, 

frente ao Direito, de direitos, como um direito e no Direito. A segurança do Direito resulta da 

construção de enunciados claros e da previsão normativa antecipada em relação ao fato a ser 

juridicizado; a segurança pelo Direito decorre da circunstância de ser a segurança garantida 

enquanto valor (direito volta-se à proteção da segurança)
373

. 

A segurança frente ao Direito impede que a atuação estatal atinja direitos já adquiridos 

pelo indivíduo; a segurança de direitos protege o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o 

direito adquirido, garantindo o exercício dos direitos daí decorrentes; a segurança como um 

direito relaciona-se à exigência de um comportamento estatal apto a garantir a concretização 

adequada dos estados de cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade. Finalmente, a 

segurança no Direito significa que a segurança jurídica não consiste em que sejam conhecidos 

antecipadamente os efeitos jurídicos de um ato, mas, sim, que sejam controláveis os processos 

de argumentação utilizados para reconstruir o alcance e o sentido dos enunciados 
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normativos
374

. 

Claudio Pereira de Souza Neto afirma que a ideia de que o procedimento jurisdicional 

deveria ser integralmente previsto em lei decorre da necessidade de se conferir previsibilidade 

àquele, previsibilidade esta que se configura como uma das dimensões da segurança, ao lado 

da estabilidade e da redução dos riscos. Tal previsibilidade é garantida, por exemplo, pela 

legalidade (art. 5º, II, da CF/1988) e objetiva impedir a atuação estatal arbitrária
375

. Sucede 

que a própria noção de legalidade não pode mais ser compreendida, pura e simplesmente, 

como império da lei em sentido formal, concepção esta ínsita ao Estado de Direito moderno, 

que vislumbrava na legalidade a garantia de liberdade. O Estado Constitucional, que adveio 

em substituição ao Estado Legislativo, deslocou o eixo de centralidade do ordenamento 

jurídico da lei para a Constituição, da qual derivariam as demais fontes normativas, em 

relação de necessária subordinação à Carta Magna
376

. 

A compreensão de legalidade que deve ser levada em consideração, à luz do Estado 

Constitucional, é a que não toma em consideração apenas um tipo normativo específico (a lei 

em sentido formal), mas, sim, todo o ordenamento jurídico em seu viés material. Por “lei” há 

de se entender “norma jurídica”, qualquer que seja a sua forma, desde que consentânea com a 

Constituição. A acepção de lei no dispositivo constitucional é equivalente à totalidade do 

ordenamento jurídico em sentido material
377

, aí incluídas, portanto, a norma do precedente 

judicial e a de origem negocial. 

Remo Caponi propugna o abandono da visão autorreferenciada do sistema processual 

civil, viabilizando-se a sua abertura ao mundo circundante, à moda de um “pulmão aberto à 

experiência”. Há de se reconhecer que o princípio da legalidade sofre uma releitura no 

processo civil, à vista do novo contexto cultural a que se submete, distinto daquele traçado no 

período oitocentista. O intérprete e o aplicador do Direito Processual abandonam o papel 

exegeta e passam a figurar como verdadeiros coprodutores e intermediadores do sentido das 
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normas processuais
378

. 

Ou seja: enquadrada a norma negocial no conceito de legalidade e uma vez que a 

legalidade, neste sentido amplo, é capaz de conferir previsibilidade ao procedimento, a 

convenção das partes em matéria processual respeita o núcleo essencial do princípio da 

segurança jurídica. Não se admite que, sob o fundamento de ausência de previsibilidade, seja 

vedada a negociação em matéria processual; a imprevisibilidade porventura decorrente de um 

determinado acordo celebrado deve ser verificada no caso concreto, no âmbito do controle de 

validade da convenção realizado pelo juiz. 

Por outro lado, sendo o negócio jurídico válido um ato jurídico perfeito, a segurança 

jurídica, representando uma segurança de direitos, deve garantir a sua concretização. E por 

também ser uma segurança frente ao Direito, deve obstar qualquer atuação estatal capaz de 

impedir, indevidamente, a aplicação de uma convenção válida. Conclui-se, de tal análise, que 

os negócios processuais não apenas não ferem o núcleo essencial do princípio da segurança 

jurídica como este se preordena a garantir a efetividade de tais negócios. 

Estando o princípio da segurança jurídica relacionado, ainda, ao devido processo legal, 

há de se esclarecer que a ideia de que essa cláusula geral pressuporia um procedimento 

inteiramente disciplinado em lei não se coaduna com a atual concepção que dessa cláusula se 

extrai. O devido processo legal não pode ser examinado de forma desvinculada do princípio 

democrático, que necessariamente lhe confere uma formatação peculiar. À luz da democracia 

participativa, nenhum processo será “devido”, justo, sem que a ele se integre o componente da 

participação, sem que, enfim, represente ele um espaço de exercício democrático do poder e 

da autonomia da vontade, em harmonia. 

Do direito de cidadania se extrai o status civilis processualis, este que reconhece o 

direito fundamental do cidadão de participar dos procedimentos de produção normativa, em 

todos os seus níveis
379

. A criação e a aplicação do Direito são fruto de uma atividade 

processual, pressupondo, para que se faça de modo correto, a participação cidadã nessas 

etapas. Fala-se, para além de um devido processo legal, expressão consagrada, em um devido 

processo constitucional de produção do Direito, para dar uma mais precisa noção dos atuais 
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contornos que a garantia deve abranger
380

. 

Diante desse contexto, a tendência à ampliação da autonomia privada em matéria de 

processo vai ao encontro do escopo democrático de permitir uma maior participação dos 

particulares na atuação estatal, legando-lhes a possibilidade de construção do procedimento ao 

qual se submeterão, desde que, em tal tarefa, sejam respeitados os direitos fundamentais 

processuais. As garantias constitucionais do processo, se respeitados os seus conteúdos 

mínimos, não excluem a autonomia das partes em conformar o procedimento
381

. 

A constitucionalidade do acordo em matéria processual é, pois, consentânea com o 

princípio do devido processo legal, desde que a convenção seja celebrada de forma livre pelas 

partes e que não exista disposição cogente em sentido contrário ou incompatibilidade 

sistemática ou pragmática, estando o pacto nos limites do escopo da atividade jurisdicional de 

solução de controvérsias e de concretização do ordenamento jurídico
382

. 

Ainda em arrimo à constitucionalidade do art. 190 do CPC/2015, há de se realçar a 

tendência verificada, na sociedade atual, de expansão do consenso social (ordem jurídica 

negociada) em detrimento da autoridade (ordem jurídica imposta). No Brasil, corrobora essa 

tendência a adoção, no CPC/2015, de regras de contraditório participativo, de boa-fé e de 

cooperação, todas elas normas que advogam a primazia do diálogo em lugar da adoção de 

soluções unilaterais
383

. 

Acresça-se, ainda, que os negócios jurídicos processuais democratizam o processo, uma 

vez que o transformam em ambiente de diálogo efetivo e de cooperação
384

. A se levar em 

consideração que o ordenamento jurídico pátrio admite a flexibilização procedimental 

judicial, como forma de o magistrado adequar o rito às peculiaridades do caso concreto, 
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garantindo, assim, uma duração razoável do processo e maior efetividade na prestação 

jurisdicional, maior razão para que se reconheça a autonomia da vontade das partes nesse 

âmbito. A flexibilização procedimental voluntária
385

 mais bem concretiza o ideal 

democrático, se comparada com a flexibilização procedimental levada a efeito pelo juiz. 

Há, portanto, compatibilidade entre a liberdade de conformação negocial do 

procedimento prevista pelo art. 190 do CPC/2015 e a Constituição Federal de 1988, seja por 

se coadunar com os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, seja por 

realizar o ideal de participação popular na gestão da coisa pública, ínsito ao princípio 

democrático. 

 

2.3.2 Fundamentos da cláusula de atipicidade da negociação processual 

 

Quanto aos fundamentos que lastreiam a adoção, no processo civil brasileiro, da 

cláusula geral de negociação processual, destaca-se, além do princípio democrático
386

, já 

enfatizado, o princípio da liberdade. Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988, já em 

seu preâmbulo, faz menção à liberdade como valor social supremo. Também a caracteriza 

como um direito fundamental, ao inscrevê-la, genericamente, no caput do art. 5º da Carta 

Magna, sem prejuízo de delimitar diversas liberdades individuais como as de manifestação e a 

de associação. 

A previsão dessas liberdades específicas não esgota o arcabouço que desse direito 

fundamental se deve extrair, razão pela qual a referência à liberdade no caput do art. 5º da 

CF/1988 funciona como uma cláusula de abertura material, um verdadeiro parâmetro para a 

identificação de outras liberdades específicas atípicas. A existência dessas liberdades 

implícitas é corroborada pela análise conjunta do caput do art. 5º da CF/1988 com o §2º do 

mesmo dispositivo. É plenamente possível, portanto, imaginar outras formas de expressão da 

autonomia pessoal, tendo por limite ao preenchimento de conteúdo dessa cláusula o direito à 
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igual consideração e respeito (respeito ao espaço de liberdade alheio)
387

. 

Vista a liberdade em seus aspectos negativo (direito à não interferência na esfera 

pessoal do indivíduo) e positivo (autodeterminação, orientação da vontade dirigida a certa 

finalidade) e partindo-se da premissa de que o valor liberdade é dinâmico, ganhando 

contornos variados ao longo do tempo, pode-se extrair do princípio de liberdade (que veicula 

o valor supramencionado) o subprincípio do respeito ao autorregramento da vontade, que 

mais de perto e já na esfera infraconstitucional confere lastro à cláusula de atipicidade da 

negociação processual estudada. 

Antonio do Passo Cabral identifica no princípio dispositivo a representação processual 

da liberdade das partes, sendo ele dotado de base constitucional, uma vez que é decorrência 

dos princípios da liberdade, da inafastabilidade do controle jurisdicional e dos direitos de ação 

e de defesa. O princípio dispositivo exige do órgão jurisdicional o respeito ao exercício, pelas 

partes, de seus poderes de renúncia e disposição, âmbito de atuação dos interesses privados 

dos litigantes no processo que deve ser harmonizado com os interesses públicos subjacentes à 

relação jurídica processual. Essa disponibilidade abrange não apenas o direito material, mas, 

também, a condução e a adequação do procedimento
388

. 

Quanto ao aspecto concernente à adequação do procedimento, fala-se em princípio do 

debate ou princípio dispositivo em sentido processual. Tal princípio, de cunho técnico e sem 

fundamento constitucional rígido (o princípio dispositivo tem cunho político e base 

constitucional, já apresentada), apresenta uma opção legislativa entre conferir ao juiz a 

exclusividade na condução do processo ou estimular o empoderamento das partes nesse 

mister. Se as partes detêm autorização legal para escolhas procedimentais, não se lhes pode 

ser obstada a possibilidade de sobre elas convencionar. Essa tendência de ampliação da 

autonomia das partes no campo processual é mundial
389

. 

Além do princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo, merece 

exame, ainda, a relação da cláusula geral da atipicidade da negociação processual com o 

princípio da cooperação, visto como um segundo fundamento infraconstitucional da 
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mencionada cláusula aberta
390

. 

 

2.3.2.1 Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo 

 

Por autorregramento da vontade ou autonomia da vontade ou autonomia privada há de 

se entender a possibilidade de se conferir à vontade o status de elemento nuclear do suporte 
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que tal instituto enfatiza a cooperação processual: ANDRADE, Erico. As novas perspectivas do gerenciamento e 

da “contratualização” do processo.  Revista de processo, São Paulo, n. 193, mar./2011, p. 186; CABRAL, Trícia 

Navarro Xavier. Reflexo das convenções em matéria processual nos atos judiciais. In: CABRAL, Antonio do 

Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 231. Quanto 

à execução negociada de políticas públicas e sua intrínseca relação com o princípio da cooperação (a ponto de 

ser considerada verdadeira “execução complexa cooperativa”), conferir: COSTA, Eduardo José da Fonseca. A 

“execução negociada” de políticas públicas em juízo. Revista de processo, São Paulo, n. 212, p. 25-56, 

out./2012, p. 41-42. Também promovem associação entre a negociação processual, de um modo geral, e a 

cooperação processual, por todos: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos processuais no processo 

civil brasileiro. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2015, p. 47-49; CADIET, Loïc. La qualification juridique des accords processuels. In: 

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

Juspodivm, 2015, p. 103; CADIET, Loïc. Los acuerdos procesales em derecho francés: situación actual de la 

contractualización del processo y de la justicia en Francia. Civil Procedure Review, v. 03, n. 03, ago.-dez./2012, 

p. 18. Disponível em <www.civilprocedurereview.com>. Acesso em 10/07/2015 (o autor chega a afirmar que os 

acordos relativos a processo existente seriam “a expressão mais perfeita do modelo de processo cooperativo”); 

CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 166, 171 e 193, por 

exemplo; DIDIER JUNIOR, Fredie. Princípio do autorregramento da vontade no processo civil. In: CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

25; SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER NETTO, Theobaldo. A boa-fé e a cooperação previstas no PL 

8.046/2010 (novo CPC) como princípios viabilizadores de um tratamento adequado dos conflitos judiciais. 

Revista de processo, São Paulo, n. 230, abr./2014, p. 26-27; YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em 

matéria processual: rumo a uma nova era? In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique 

(coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 80; CAMBI, Eduardo; NEVES, Aline Regina 

das. Flexibilização procedimental no novo Código de Processo Civil. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.); 

MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). Novo CPC doutrina selecionada. 

Salvador, Juspodivm, 2015, v. 1, p. 509; MÜLLER, Julio Guilherme. A negociação no Novo Código de 

Processo Civil: novas perspectivas para a conciliação, para a mediação e para as convenções processuais. In: 

DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.); MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). 

Novo CPC doutrina selecionada. Salvador, Juspodivm, 2015, v. 1, p. 1103; AVELINO, Murilo Teixeira. Sobre a 

atipicidade dos negócios processuais e a hipótese típica de calendarização. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.); 

MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). Novo CPC doutrina selecionada. 

Salvador, Juspodivm, 2015, v. 1, p. 1114-1115; THEODORO JUNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, 

Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 289 e 300; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Sobre os acordos de procedimento 

no processo civil brasileiro. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios 

processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p 91-92 (conclui-se que o autor faz tal relação porquanto explicita que 

os acordos procedimentais “valorizam o diálogo entre o juiz e as partes”). 

http://www.civilprocedurereview.com/
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fático de regras jurídicas, operando-se, pela incidência, a conversão, em jurídicos, de atos 

humanos voluntários. Consectário da liberdade, o autorregramento da vontade pode ser 

evidenciado em todo e qualquer ramo do Direito, seja ele público ou privado, variando, 

apenas, o grau dos limites estabelecidos pelo ordenamento, dentro dos quais reside o espaço 

conferido à vontade para atuar
391

. 

Fala-se, pois, na seara processual, em princípio do respeito ao autorregramento da 

vontade no processo, integrante do conteúdo eficacial do direito fundamental à liberdade e 

relacionado, ainda, ao princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio do respeito ao 

autorregramento da vontade no processo objetiva assegurar às partes que o direito 

fundamental de autorregular-se (disciplinando suas condutas processuais) seja por elas 

exercido sem a imposição de restrições irrazoáveis ou injustificadas, resguardando-se, em 

última análise, o direito fundamental à liberdade
392

.  

Embora não previsto expressamente no Código de Processo Civil de 2015
393

, deve ser 

inserido no rol de normas fundamentais do processo civil, tratando-se de princípio 

implicitamente previsto no aludido diploma processual
394

 e que demonstra, de modo 

irretorquível, a superação do dogma da irrelevância da vontade no processo. Mesmo nos 

ramos do Direito tradicionalmente vinculados ao Direito Público, a liberdade há de ser a regra 

e os limites impostos pelo Poder Público, a exceção. 

O autorregramento da vontade constitui-se de poderes, cujo exercício dá concretude aos 

chamados atos negociais. A incidência da norma jurídica sobre eles dá ensejo às situações 

jurídicas. Vislumbra-se o poder de autorregramento nas liberdades de negociação, de criação 

de modelos negociais atípicos, de estipulação do conteúdo do negócio e de vinculação 
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 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, 

t. 3, p. 55-56. 
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 DIDIER JUNIOR, Fredie. Princípio do autorregramento da vontade no processo civil. In: CABRAL, Antonio 

do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 20-23. 

No mesmo sentido, admitindo a existência, no Direito Processual Civil brasileiro, do propalado princípio do 

respeito ao autorregramento da vontade no processo: CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2016, p. 142-143; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos processuais no 

processo civil brasileiro. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios 

processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p.49; LIPIANI, Julia; SIQUEIRA, Marília. O saneamento consensual. 

In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.); MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). 

Novo CPC doutrina selecionada. Salvador, Juspodivm, 2015, v. 2, p. 214. 
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 Extraindo tal princípio da análise conjunta dos arts. 190 e 200 do CPC: REDONDO, Bruno Garcia. Negócios 

processuais: necessidade de rompimento radical com o sistema do CPC/1973 para a adequada compreensão da 

inovação do CPC/2015 In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios 

processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 274. 
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do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 19. 



187 

 

(celebrar ou não o negócio)
395

. 

Naturalmente, o autorregramento da vontade no processo submete-se a restrições e 

limites maiores do que o subprincípio consectário no Direito Privado, limites estes fixados, 

sobretudo, legislativamente
396

. E no campo das convenções em matéria de processo, há, ainda, 

uma gradação desses limites, que serão maiores nos acordos processuais que versem sobre o 

procedimento (uma vez que afetam a atuação estatal), se comparados com os limites impostos 

às convenções que têm por objeto situações jurídicas processuais. Mas, em todos os casos, a 

regra é a liberdade e a exceção, o limite, que há de ser proporcional e razoável. 

O art. 190 do CPC/2015 integra o microssistema de proteção do princípio do respeito ao 

autorregramento da vontade no processo, ao lado de outros dispositivos, a exemplo dos que 

estabelecem o estímulo à autocomposição como forma de solução do litígio (arts. 165 a 175, 

334, 515, III e§2º, 695 e 725, VIII);  a primazia da vontade da parte na delimitação do objeto 

litigioso do processo e no objeto do recurso (arts. 141, 490, 1002 e 1013); a previsão de 

inúmeros negócios processuais típicos (ex.: arts. 63, 65, 191, 225, 313, II, 337, §6º, 357, §2º, 

362, I, 373, §§3º e 4º, 471, 775, 998, 999 e 1000); e a consagração do princípio da cooperação 

(art. 6º). Fora do âmbito do CPC, cabe menção à arbitragem, que também claramente valoriza 

um modelo de processo negociado
397

. 

 

2.3.2.2 Princípio da cooperação 

 

O princípio da cooperação foi previsto no art. 6º do CPC/2015
398

 como uma das normas 

fundamentais do processo civil brasileiro. Referido dispositivo, em verdade, exerce duas 

funções relevantes no ordenamento jurídico-processual pátrio: a primeira delas é a de 

estruturar o processo civil brasileiro sob o modelo cooperativo e a segunda, a de firmar o 
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 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, v.2, p. 80-81; DIDIER 

JUNIOR, Fredie. Princípio do autorregramento da vontade no processo civil. In: CABRAL, Antonio do Passo; 
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 “Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 
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funcionamento do sistema processual a partir do princípio da cooperação
399

. 

O modelo cooperativo apresenta-se como uma tentativa de equilibrar as tendências 

opostas traduzidas pelos modelos adversarial e inquisitivo, conduzindo partes e juiz a um  

debate paritário em derredor do litígio, sem protagonismos entre os sujeitos processuais, salvo 

no momento de o magistrado proferir a decisão judicial. Traduz-se em nova visão, 

policêntrica
400

, acerca das relações entre partes e juiz, uma nova forma de divisão de trabalho 

entre os citados sujeitos processuais, propícia ao desenvolvimento de uma teoria dos negócios 

processuais
401

, por enfatizar o diálogo e a participação democrática. 

Sob o influxo do modelo cooperativo de processo, o ordenamento processual passou a 

emprestar maior valor ao consenso, democratizando a função jurisdicional ao redimensionar o 

papel do Judiciário, que passa a ser uma esfera de resolução de conflitos e não apenas de 

julgamento
402

. Nesse sentido, o gerenciamento processual levado a efeito pelas partes é 

também medida de democratização do processo, já que pressupõe cooperação entre partes e 

juiz na delimitação da forma de condução do feito
403

. 

O modelo processual cooperativo lastreia-se no princípio da cooperação. Como 

princípio, a cooperação impõe um estado de coisas a ser alcançado
404

. Dentre os fins 
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 MITIDIERO, Daniel Francisco. A colaboração como norma fundamental do novo processo civil brasileiro. 

Revista do Advogado, São Paulo, n. 126, maio/2015, p. 48. 
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 O policentristmo processual como decorrência da cooperação processual é destacado por THEODORO 

JUNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC: 
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 O enquadramento da cooperação (ou colaboração) processual como princípio não é tema pacífico. Na 

Alemanha, Reinhard Greger defende a sua inserção nessa categoria, destacando, embora, tratar-se de posição 

doutrinariamente minoritária (GREGER, Reinhard. Cooperação como princípio processual. Tradução: Ronaldo 
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preconizados pelo princípio da cooperação estão o combate ao desperdício, a primazia das 

decisões de mérito em desfavor das processuais, a busca da verdade e o emprego de técnicas 

executivas adequadas à efetivação dos direitos
405

. 

Uma vez que o modelo cooperativo – e o princípio da cooperação, que lhe serve de 

embasamento – enfatiza o diálogo judicial e a participação democrática das partes, constata-se 

a umbilical relação entre ele e o autorregramento da vontade no processo. A cooperação 

estrutura o sistema processual de modo a que este se torne mais receptivo aos negócios 

jurídicos processuais, propugnando pelo respeito à atuação das partes no processo, 

                                                                                                                                                                                     
justa, organizando a divisão de tarefas entre as partes e o juiz. E o faz, sobretudo (mas não exclusivamente), 

instituindo, para o magistrado, regras de conduta. Aduz, ainda, que do desatendimento aos deveres de 

cooperação pode decorrer inconstitucionalidade do ato praticado, responsabilização judicial e imposição de 

multa à parte que se nega à colaboração (MITIDIERO, Daniel Francisco. Colaboração no processo civil como 

prêt-à-porter? Um convite ao diálogo para Lênio Streck. Revista de Processo, São Paulo, n. 194, abr./2011, p. 

57-64). Em resposta, Streck, valendo-se da noção de panprincipiologismo (utilização desregrada do vocábulo 

princípio para qualificar standards interpretativos), faz extensa crítica ao posicionamento de Mitidiero (e, 

reflexamente, ao de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira), qualificando-o de subjetivista, ao tempo em que 

novamente nega o caráter deontológico ao “princípio” da cooperação, de modo que ele não seria dissociável de 

“um álibi teórico, de um argumento retórico ou de um enunciado performativo”. Afirma que Mitidiero, ao tentar 

defender a cooperação processual como princípio na acepção em que Streck adota este termo (o autor segue a 

linha de entendimento dworkiana, segundo a qual o princípio é uma proposta interpretativa, um padrão de 

julgamento, condutor da resposta correta ao caso, afastando-se, portanto, qualquer zona de discricionariedade 

legada ao julgador), deveria ter contextualizado o princípio historicamente e explicado seu caráter deontológico, 

não se limitando, segundo se infere de sua crítica, a um simples argumento de autoridade (STRECK, Lênio Luiz. 

Um debate com (e sobre) o formalismo-valorativo de Daniel Mitidiero, ou “Colaboração no processo civil” é um 

princípio? Revista de Processo, São Paulo, n. 213, nov./2012, p. 14-29). Para um exame do princípio da 

cooperação à luz da teoria dos princípios desenvolvida por Humberto Ávila (mesmo referencial teórico adotado 

por Daniel Mitidiero), consultar: DIDIER JUNIOR, Fredie. Fundamentos do princípio da cooperação no direito 

processual civil português. Coimbra: Coimbra, 2010, p. 50-56 e BARREIROS, Lorena Miranda Santos. 

Fundamentos constitucionais do princípio da cooperação processual. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 179-202. 

Também fazendo menção à cooperação (ou colaboração) processual como princípio jurídico e, pois, dotado de 

eficácia normativa no Brasil, por todos; SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, 

Daniel. Curso de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: RT, 2014, p. 714; THEODORO JUNIOR, Humberto. 

Juiz e partes dentro de um processo fundado no princípio da cooperação. Revista Dialética de Direito 

Processual, São Paulo, n. 102, set./2011, p. 64; CUNHA, Leonardo Carneiro da. O princípio do contraditório e a 

cooperação no processo. Revista Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, n. 79, jul.-set./2012, p. 153; 

ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais no 

processo civil. São Paulo: LTr, 2015, p. 102; REDONDO, Bruno Garcia. Princípio da cooperação e 

flexibilização do procedimento pelo juiz e pelas partes. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 

133, abr./2014, p. 12; SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER NETTO, Theobaldo. A boa-fé e a cooperação 

previstas no PL 8.046/2010 (novo CPC) como princípios viabilizadores de um tratamento adequado dos conflitos 

judiciais. Revista de processo, São Paulo, n. 230, abr./2014, p. 24-25; AURELLI, Arlete Inês. A cooperação 

como alternativa ao antagonismo garantismo processual/ativismo judicial. Revista Brasileira de Direito 

Processual, Belo Horizonte, n. 90, abr.-jun./2015, p. 82; PEIXOTO, Ravi. O princípio da cooperação e a 

construção de um sistema comunicativo das nulidades sob a ótica da teoria do fato jurídico processual.  Revista 

de Direito Privado, São Paulo, n. 60, out.-dez./2014, p. 109. Em sentido contrário, defendendo tratar-se de uma 

“forma de compreender o contraditório”, não se tratando de princípio processual: YARSHELL, Flávio Luiz. 

Curso de direito processual civil. São Paulo: Marcial Pons, 2014, v.1, p. 111. Enquadrando a cooperação como 

um dever decorrente da boa-fé objetiva processual: BERALDO, Leonardo de Faria. O dever de cooperação no 

novo Código de Processo Civil. In: DIDIER JUNIOR, Fredie; NUNES, Dierle; FREIRE, Alexandre (coord.). 

Normas fundamentais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 360-361. 
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aniquilando o dogma da irrelevância da vontade no processo e convocando o juiz à adoção de 

uma postura menos autoritária e mais comunicativa na condução da causa.  

Se o processo deve ser visto como uma comunidade de trabalho em que todos os 

sujeitos processuais hão de colaborar para a obtenção, em tempo razoável, de decisão de 

mérito justa e efetiva, revela-se natural que, nesse contexto, às partes se reserve um espaço 

também para dispor sobre aspectos do processo no bojo do qual o conflito será solucionado. 

Essa atividade põe em evidência a tensão entre o exercício do poder estatal e a liberdade 

individual, assumindo o princípio da cooperação um papel fundamental na harmonização 

dessa tensão
406

. 

Afirma-se que o princípio da cooperação fundamenta o princípio do respeito ao 

autorregramento da vontade no processo conquanto o alcance da solução justa para a causa 

será mais efetivo caso seja possível aos sujeitos processuais construir um procedimento mais 

idôneo ao atingimento daquele escopo. E tal papel será mais bem desempenhado pelas partes, 

que conhecem de modo mais detalhado as peculiaridades da demanda e, pois, estão mais aptas 

a contribuir para formatar o instrumento processual de modo mais adequado a essas 

peculiaridades. 

Por outro lado, o princípio da colaboração processual funciona como limite objetivo à 

celebração de negócios jurídicos processuais, sendo vedada a previsão contratual que 

implique afastamento de deveres inerentes à cooperação. Tal conclusão é contemplada no 

Enunciado nº 06 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
407

.  

Examinadas, desse modo, as premissas histórico-ideológicas, lógico-conceituais e 

normativas que dão arrimo à cláusula geral de atipicidade da negociação processual lançada 

no art. 190 do CPC/2015; constatada, inclusive, a sua constitucionalidade, como 

pertencimento legítimo ao ordenamento jurídico pátrio, proceder-se-á, no próximo capítulo, à 

construção dogmática dos sentido e alcance da cláusula aberta em debate. 

 

                                                           
406

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Princípio do autorregramento da vontade no processo civil. In: CABRAL, Antonio 

do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 22. 
407

 “Enunciado nº 06 do FPPC: O negócio processual não pode afastar os deveres inerentes à boa-fé e à 

cooperação”. 



191 
 

3 A CONSTRUÇÃO DA CLÁUSULA GERAL DE NEGOCIAÇÃO PROCESSUAL NO 

PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

3.1 DA IRRELEVÂNCIA DA VONTADE NO PROCESSO À FORMAÇÃO DE UM 

MICROSSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO PROCESSUAL  

 

As condicionantes histórico-ideológicas examinadas no capítulo antecedente, sobretudo 

as que apontam para a ascensão do publicismo processual e, por conseguinte, à consolidação 

do dogma da irrelevância da vontade das partes no processo, bem explicam as razões que 

conduziram ao tímido espaço ocupado pelos negócios processuais sob a égide do Código de 

Processo Civil de 1973. De um modo geral, a doutrina, ainda quando houvesse tentado 

reconhecer ao art. 158 do diploma processual civil de 1973 a amplitude de uma cláusula geral 

de negociação processual, não logrou êxito em seu intento de conferir efetividade a tal 

argumento doutrinário. 

A compreensão de que o texto normativo difere da norma jurídica que dele se extrai a 

partir da atividade de interpretação das fontes e aplicação do Direito
1
 poderia conduzir, por si 

só, à ressignificação do art. 158 do CPC/1973, reconhecendo-o como cláusula geral nos 

termos já anunciados por parte da doutrina. Bastaria, portanto, sob esse olhar, a reprodução do 

texto normativo em comento no Código de Processo Civil de 2015, tal como se observa do 

art. 200 deste diploma
2-3

, para o alcance de tal objetivo. 

                                                           
1
 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 27 e 38.  
2
CPC/2015, 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”.  
3
 A propósito, Eduardo José da Fonseca Costa registra que a percepção da essência do direito como um 

construído significativo (e não apenas como um dado textual a ser objeto de explicação, tal como ocorre com o 

objeto próprio das ciências naturais) permite que diplomas antigos possam sofrer ressignificação, oxigenando-se 

seus sentido e alcance, sem que nenhuma modificação textual se faça necessária (COSTA, Eduardo José da 
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A importância da cláusula geral de negociação processual encartada no art. 190 do 

CPC/2015
4
 reside, antes de tudo, na necessidade de reafirmação do poder de autorregramento 

das partes em matéria processual, na declaração expressa de rompimento do sistema jurídico 

brasileiro com o dogma da irrelevância da vontade das partes no processo. O texto normativo 

em comento associa-se ao art. 200 do mesmo Código e reforça a ideia de admissibilidade de 

convenções processuais atípicas no sistema processual civil pátrio
5
. 

O art. 190 do Código de Processo Civil de 2015 representa o ponto culminante de uma 

evolução no sentido de conferir abertura e flexibilidade aos procedimentos jurisdicionais. 

Partindo-se da constatação de que o procedimento comum, genérica e padronizadamente 

fixado, não era capaz de dar tratamento adequado às múltiplas peculiaridades dos direitos 

materiais postos à apreciação judicial, far-se-ia mister conferir solução a tal problema. 

Inicialmente, pela criação de procedimentos especiais; em passo seguinte, pelo 

reconhecimento, ao magistrado, de poderes de conformação procedimental, lastreando-se tal 

pensamento no princípio da adequação
6
.  

Por fim, o CPC/2015 avança no trato da matéria, conferindo às partes, 

democraticamente, o poder de modelar o procedimento, adequando-o às peculiaridades da 

causa
7-8

.  

                                                                                                                                                                                     
Fonseca. Uma arqueologia das ciências dogmáticas do processo. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (org.). Teoria do 

processo: panorama doutrinário mundial. Salvador: Juspodivm, 2010, v. 2, p. 215).   
4
 “Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente 

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

seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou 

a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação 

somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se 

encontre em manifesta situação de vulnerabilidade”. 
5
 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 90-92. 

6
 Os princípios da adequação legislativa e da adaptabilidade judicial são abordados em DIDIER JUNIOR, Fredie. 

Sobre dois importantes (e esquecidos) princípios do processo: adequação e adaptabilidade do procedimento. 

Disponível em: <http://www.tex.pro.br/home/artigos/35-artigos-mai-2010/5806-sobre-dois-importantes-e-

esquecidos-principios-do-processo-adequacao-e-adaptabilidade-do-procedimento>. Acesso em: 06/08/2015. 
7
 A evolução do trato das tutelas diferenciadas acima mencionada foi examinada por DI SPIRITO, Marco Paulo 

Denucci. Controle de formação e controle de conteúdo do negócio jurídico processual. Revista de Direito 

Privado, ano 16, v. 63, jul.-set./2015, p. 129-130.  
8
 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 116.  O 

Projeto de Lei nº 166/2010, do Senado Federal, que deu origem ao CPC/2015, continha, em sua redação original, 

regra que conferia ao magistrado amplo poder de conformação judicial do procedimento. Tratava-se do art. 107, 

V, cuja redação era a seguinte: “Art. 107. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) V – adequar as fases e os atos processuais às especificações do conflito, de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do bem jurídico, respeitando sempre o contraditório e a ampla defesa”. As críticas 

dirigidas ao referido dispositivo conduziram à sua exclusão do Projeto quando da aprovação, ainda, no Senado 

Federal, de substitutivo posteriormente encaminhado à Câmara dos Deputados. Nesta, o Projeto de Novo CPC, 

que tramitou sob o nº 8.046/2010, também foi alterado, desta feita para inclusão da cláusula geral de negociação 

processual, que restou encartada no art. 191 daquele Projeto, contemplando, ainda, o regramento do calendário 

processual, textos estes que, com alguns ajustes, foram ao final aprovados como os atuais arts. 190 e 191 do 

http://www.tex.pro.br/home/artigos/35-artigos-mai-2010/5806-sobre-dois-importantes-e-esquecidos-principios-do-processo-adequacao-e-adaptabilidade-do-procedimento
http://www.tex.pro.br/home/artigos/35-artigos-mai-2010/5806-sobre-dois-importantes-e-esquecidos-principios-do-processo-adequacao-e-adaptabilidade-do-procedimento
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A importância do art. 190 do CPC/2015 é enfatizada pela doutrina brasileira, havendo 

quem nele reconheça a qualidade de disposição fundamental e de grande utilidade para a 

compreensão do atual Código de Processo Civil, refletindo uma verdadeira evolução 

civilizatória processual
9
. O realinhamento das diretrizes valorativas do processo civil operado 

pelo CPC/2015
10

 contribuiu para a superação das divergências quanto ao papel da vontade 

como verdadeira fonte da norma processual
11

. 

Muito embora o objetivo central deste capítulo resida na análise dos sentido e alcance 

da cláusula geral do art. 190 do CPC/2015, a sua inserção no contexto de um microssistema 

de negociação processual é premissa extremamente relevante para o alcance desse intento. 

É possível extrair esse microssistema do bojo do Código de Processo Civil de 2015, 

sendo composto daquele dispositivo, do art. 200 do mesmo diploma e de todos os negócios 

processuais típicos nele disciplinado
12

. Também é possível, fazendo-se os ajustes necessários, 

haurir do regime legal dos negócios jurídicos de direito material fonte normativa aplicável aos 

negócios processuais. 

A ideia de microssistema jurídico está associada, de modo geral, à existência de leis 

especiais (extravagantes) que contemplam normas dotadas de lógica autônoma e orgânica
13

. 

                                                                                                                                                                                     
CPC/2015. De se registrar que, apesar de extirpado do Projeto de Lei nº 166/2010, do Senado Federal, o referido 

art. 107, V, tal circunstância não excluiu o poder de adaptação procedimental pelo juiz, como se observa, por 

exemplo, do art. 139, VI, do CPC/2015, que autoriza o juiz a dilatar prazos processuais e a alterar a ordem de 

produção dos meios de prova, para adequar ambos às necessidades do conflito e conferir efetividade à tutela do 

direito. Nesse sentido e apresentando outros exemplos: DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual 

civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 118-119. 
9
 GODINHO, Robson Renault. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: RT, 2015, p. 111. Rafael Sirangelo de Abreu inclui a temática concernente aos negócios jurídicos 

processuais dentre aquelas que conferem espaço a que se realize uma verdadeira mudança cultural no processo 

civil pátrio (ABREU, Rafael Sirangelo de. A igualdade e os negócios processuais. In: CABRAL, Antonio do 

Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 193). Fredie 

Didier Junior reconhece ao art. 190 do CPC/2015, a despeito de sua topografia, a qualidade de norma 

fundamental do processo civil, em razão do que a referida norma, além de estruturar o modelo de processo civil 

cooperativo adotado no Brasil, serve de parâmetro hermenêutico para compreensão do sistema processual pátrio 

(DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 63-64). 
10

 ARENHART, Sérgio Cruz; OSNA, Gustavo. Os “acordos processuais” no novo CPC – aproximações 

preliminares. Revista eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, v. 04, n. 39, abr./2015, p. 103. 

Disponível em:<http://www.mflip.com.br/pub/escolajudicial/?numero=39>. Acesso em: 15/11/2015. 
11

 Expressamente o diz, por exemplo, GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Alfaiataria Novo CPC: a 

flexibilização do processo e do procedimento na lei 13.105/2015. Disponível em: <http://jota.info/alfaiataria-no-

novo-cpc-a-flexibilizacao-do-processo-e-do-procedimento-na-lei-13-1052015>. Acesso em: 17/12/2015. 
12

 Nesse sentido, defendendo a ideia de que o CPC/2015 contempla um microssistema de negociação processual: 

DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 387, 

ideia esta referida, ainda, em NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos processuais. Salvador: 

Juspodivm, 2016, p. 224. 
13

 IRTI, Natalino. Decodificazione.  In: Digesto dele discipline privatistiche: sezione civile.Torino: UTET, 1989  

v.5, p. 144. 

http://jota.info/alfaiataria-no-novo-cpc-a-flexibilizacao-do-processo-e-do-procedimento-na-lei-13-1052015
http://jota.info/alfaiataria-no-novo-cpc-a-flexibilizacao-do-processo-e-do-procedimento-na-lei-13-1052015
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Fala-se, assim, por exemplo, em microssistema do Direito do Consumidor
14

 e em 

microssistema de tutela coletiva
15

. No caso sob exame, porém, as normas ditas integrantes do 

microssistema de negociação processual inserem-se, prioritariamente, no próprio diploma 

geral regulador do processo civil pátrio: o CPC/2015
16

. 

A percepção de que tais regras conformam um microssistema deve, todavia, extrapolar 

o simples critério topográfico e pautar-se em um critério teleológico/funcional. No processo 

civil tradicional, ainda regido sobremodo por ideias publicistas, o sistema processual é 

regulado pela lei. O ordenamento jurídico-legislativo informa as regras procedimentais a 

serem seguidas e disciplina as posições processuais das partes, seus direitos, poderes, ônus, 

faculdades e deveres. 

Nesse sentido, o microssistema de negociação processual confere ambiente novo ao 

processo, regrando-o sob os auspícios da liberdade, na sua dimensão de “poder de 

autorregramento”. Relativiza normas processuais, permitindo que o modo de ser do processo 

seja definido pelas partes
17

. Esse tratamento diferenciado reflete um conjunto normativo 

orgânico de tutela do autorregramento da vontade no processo, dotado de uma lógica de 

liberdade a merecer exame particularizado, buscando-se as bases para aplicação desse 

microssistema e os limites a que se acha sujeito. 

 Dentro desse contexto, por exemplo, sem excluírem a autorização geral conferida pelo 

sistema processual para a celebração de negócios processuais atípicos, as previsões que 

contemplam referências a negócios típicos exercem a função precípua de definir limites 

específicos para tais convenções. As restrições às convenções processuais, por limitarem a 

liberdade, precisam estar expressas na lei ou resultar de óbice imposto por um escopo da 

                                                           
14

 SOARES, Ricardo Maurício Freire. A nova interpretação do Código brasileiro de Defesa do Consumidor. São 

Paulo: Saraiva, 2007, p. 18. 
15

 DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2016, v. 4, p. 53-56; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de processo coletivo. Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012, p. 10-13. 
16

 Diz-se prioritariamente porque há regras integrantes do microssistema de negociação processual extraíveis do 

Código Civil (a exemplo do regramento da validade dos negócios processuais, ao qual se aplicam diversos 

dispositivos da legislação material, como se verá) e de legislação extravagante, como, por exemplo, a Lei nº 

9.307/1996 (Lei de Arbitragem). Desta última, extraem-se regras acerca da convenção de arbitragem, negócio 

processual típico, algumas passíveis de extensão a todos os negócios jurídicos processuais, inclusive os atípicos, 

a exemplo do art. 8º da aludida lei, regra geral que afirma a autonomia da cláusula veiculadora de negociação 

processual em relação ao contrato de direito material em que estiver inserida. 
17

 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Comentário ao art. 190. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; 

DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte de. Teoria geral do 

processo: comentários ao CPC de 2015, parte geral. São Paulo: Forense, 2015, p. 614. 
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jurisdição tido por relevante
18

.  

Os negócios jurídicos processuais típicos podem servir como balizas para aferição da 

licitude ou ilicitude do objeto do negócio processual atípico. Se há, no microssistema de 

negociação processual, por exemplo, hipóteses típicas de negócios que versam sobre 

pressupostos processuais, como o foro de eleição, retromencionado, este parâmetro deve ser 

levado em consideração no exame de negócios atípicos que tenham por objeto outros 

pressupostos processuais
19

. 

Mas a contribuição que os negócios jurídicos processuais típicos ofertam à construção 

de sentido da cláusula geral de negociação processual extrapola a simples concessão de 

parâmetros de aferição de licitude e ilicitude de objeto. Tais negócios auxiliam na própria 

construção do sentido dessa cláusula, em diversos outros momentos, a exemplo da 

compreensão do termo “parte” consignado no art. 190 do CPC/2015, tema que será adiante 

tratado. 

Por outro lado, uma vez que os negócios jurídicos processuais típicos possuem 

regulamentação legal mínima (leia-se: incompleta), natural que se busque, no seio das normas 

gerais que versam sobre o assunto – arts. 190 e 200 do CPC/2015 – o suporte para solução de 

questões não disciplinadas nos regramentos específicos.  

De um modo geral, os pressupostos genéricos dos negócios processuais encartados no 

art. 190 do CPC/2015 devem ser observados, ao lado dos pressupostos específicos elencados 

para cada negócio processual típico
20

. Também o regime de eficácia imediata dos negócios 

típicos é conclusão haurida a partir do art. 200 do CPC/2015, salvo quando existente 

regramento específico em sentido contrário para um determinado negócio, a exemplo da 

                                                           
18

 ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais no 

processo civil. São Paulo: LTR, 2015, p. 121-122. Concordando com tal posicionamento: CABRAL, Antonio do 

Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 90, em nota de rodapé. 
19

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 386. 
20

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 387; 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 

318. Em sentido contrário, entendendo que aos negócios processuais típicos aplicam-se automaticamente os 

requisitos de validade dos negócios, previstos no Código Civil, mas não os requisitos constantes do art. 190 do 

CPC/2015 (ser a convenção celebrada por partes plenamente capazes e versar a demanda a que se refira o 

negócio processual sobre direito autocomponível), estes que somente seriam aplicáveis se houvesse previsão 

nesse sentido pelo dispositivo legal que regule o negócio típico (citando como exemplo o art. 471 do CPC/2015 

– escolha consensual do perito): GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Comentário ao art. 190. In: 

GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JUNIOR, 

Zulmar Duarte de. Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015, parte geral. São Paulo: Forense, 

2015, p. 620.  
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organização consensual do processo (art. 357, §2º, do CPC/2015
21

). 

A premissa de existência de um microssistema de negociação processual no processo 

civil brasileiro, cuja organicidade é conferida pelo princípio do respeito ao autorregramento 

da vontade no processo, conduz, assim, a algumas conclusões, importantes à construção de 

sentido da cláusula geral do art. 190 do CPC/2015: a) as normas que estabelecem negócios 

jurídicos típicos funcionam como limites à celebração de negócios atípicos, impedindo o uso 

da pactuação atípica como forma de burla àqueles limites legais; b) as normas que 

estabelecem negócios jurídicos típicos servem de parâmetro hermenêutico para a 

compreensão de diversas questões afetas à construção da cláusula de atipicidade da 

negociação processual; c) o art. 190 do CPC/2015 também se aplica a negócios típicos, 

fornecendo-lhes, por exemplo, requisitos de validade a serem observados e forma e limite do 

controle judicial dos pactos; d) a regra de eficácia imediata dos negócios processuais (art. 200 

do CPC/2015) aplica-se aos negócios atípicos regrados pelo art. 190 do CPC/2015
22

. 

Muito embora o foco dado neste capítulo volva-se aos negócios processuais bilaterais e 

plurilaterais, até porque a eles se dedica o art. 190 do CPC/2015, o microssistema em 

evidência também abrange os negócios unilaterais
23

. 

Por fim, há de se ter em mente que as autonomia e organicidade próprias de todo 

microssistema conduzem o seu aplicador a buscar, dentro da lógica do sistema examinado, as 

balizas conducentes à colmatação de eventuais lacunas existentes no trato de determinado 

                                                           
21

 “Art. 357. (...) § 2
o
 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”. Para Murilo Teixeira Avelino, o dispositivo, embora se refira à homologação, exige, para a validade do 

saneamento consensual, a participação do juiz como sujeito do acordo (tratar-se-ia, a hipótese, de negócio 

jurídico plurilateral). As diferenças entre o saneamento consensual (art. 357, §2º, do CPC/2015) e o saneamento 

compartilhado (art. 357, §3º, do CPC/2015), seriam: a) a iniciativa da deflagração do processo convencional 

(pelas partes, no primeiro caso, e pelo órgão jurisdicional, no segundo); b) o requisito da complexidade da causa, 

para o saneamento compartilhado; c) o objeto do negócio, que estaria restrito, no saneamento consensual, aos 

incisos II e IV do caput do art. 357 do CPC/2015 e, no saneamento compartilhado, abrangeria todas as hipóteses 

do art. 357 do referido diploma (AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do magistrado em face dos negócios 

jurídicos processuais. Revista de Processo, São Paulo, n. 246, ago./2015, p. 235). A premissa do autor para 

entender que o art. 357, §2º do CPC/2015 exigiria mais do que a homologação judicial para a validade do acordo 

é a de que o poder-dever de julgar, situação jurídica titularizada pelo órgão jurisdicional, pressupõe o material 

fático-jurídico necessário à formação do convencimento judicial. Trata-se de premissa não adotada neste 

trabalho, entendendo-se que às partes é lícito celebrar – sem a participação do juiz como sujeito do negócio – 

acordos em matéria probatória, inclusive restringindo os meios de prova a serem utilizados para demonstração de 

uma alegação fática. 
22

 Nesse sentido orienta-se o Enunciado nº 133 do FPPC: “Salvo nos casos expressamente previstos em lei, os 

negócios processuais do caput do art. 190 não dependem de homologação judicial”. Apontando que a associação 

entre os arts. 190 e 200 do CPC reforça a ideia de admissibilidade das convenções processuais atípicas no 

processo civil brasileiro: CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 

90-92. 
23

 O Enunciado nº 261 do FPPC bem reflete esta conclusão ao salientar que “O art. 200 aplica-se tanto aos 

negócios unilaterais quanto aos bilaterais, incluindo as convenções processuais do art. 190”. 
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instituto a ele pertencente. Apenas se frustrado tal intento após o exaurimento das forças 

intrínsecas ao microssistema é que se buscará apoio nas normas a ele exteriores, cujo uso será 

sempre residual e eventual
24

. 

Mas a relação entre o sistema processual geral e o microssistema dos negócios 

processuais não é unidirecional, ou seja, não se revela apenas com a aplicação residual e 

eventual, ao microssistema, das regras processuais a ele exteriores. Mais importante do que 

este sentido relacional é o que se desenvolve no caminho inverso: a cláusula geral do art. 190 

do CPC/2015 guarda em si um potencial de interferir e modificar na função e eficácia de 

diversos institutos e mecanismos
25

 (regras de competência, legitimidade, intervenção de 

terceiro, atividade probatória, saneamento processual, recursos, liquidação, execução, 

medidas de urgência, dentre outros). Até mesmo noções que extrapolam o Direito Processual, 

como a de vulnerabilidade, ganham contornos próprios conferidos pela cláusula geral objeto 

de estudo neste capítulo, como se verá mais adiante. 

 

3.2 PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PROCESSUAIS ATÍPICOS 

 

No capítulo antecedente, foram abordados os planos da existência, validade e eficácia 

dos negócios jurídicos em geral e dos negócios jurídicos processuais em particular. A 

revisitação do tema, que se faz neste momento, tem finalidade diversa: busca-se compreender 

a interface de tais planos com os negócios jurídicos processuais atípicos regrados pelo art. 190 

do CPC/2015. 

Há quem afirme serem pressupostos de existência do negócio processual a presença de 

uma manifestação de vontade autorregrada e a referibilidade a um procedimento
26

. Outros 
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 IRTI, Natalino. Decodificazione.  In: Digesto dele discipline privatistiche: sezione civile.Torino: UTET, 1989  

v.5, p. 147. 
25

 TALAMINI, Eduardo. Um processo pra chamar de seu: nota sobre os negócios jurídicos processuais. 

Disponível em: <https://www.academia.edu/17136701/Um_processo_pra_chamar_de_seu_nota_sobre_os_neg% 

C3%B3cios_jur%C3%ADdicos_processuais>, p. 19. Acesso em: 17/11/2015. 
26

 GODINHO, Robson Renault. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: RT, 2015, p. 137. No mesmo sentido, Jaldemiro Rodrigues refere-se à existência de uma 

manifestação ou declaração consciente de vontade, calcada em um poder de autorregramento (que se estriba no 

art. 190 do CPC/2015, para os negócios atípicos, e nas previsões legais específicas, para os negócios típicos) e 

que se refira a um procedimento (ATAÍDE JUNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. Negócios jurídicos materiais e 

processuais – existência, validade e eficácia – campo-invariável e campos-dependentes: Sobre os limites dos 

negócios jurídicos processuais. Revista de Processo, São Paulo, ano 40, n. 244, jun./2015, p. 422). 
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aludem ao(s) sujeito(s) agente(s), à vontade autorregrada, ao objeto e à forma
27

. Há, ainda, 

quem classifique os elementos de existência em intrínsecos (objeto e forma) e extrínsecos 

(sujeitos, tempo e lugar)
28

.  

Adotar-se-á, neste trabalho, a posição que discerne três elementos constitutivos do 

negócio jurídico: o subjetivo (sujeitos que manifestem vontade consciente e autorregrada), o 

objetivo (objeto do negócio, que deve estar referido a um procedimento) e o formal (a forma 

do negócio).  

 

3.2.1 Sujeitos 

 

O primeiro pressuposto de existência de todo e qualquer negócio jurídico é/são o(s) 

sujeito(s) ou agente(s) praticante(s) do ato. As convenções processuais pressupõem, para a sua 

perfectibilização, a presença de, ao menos, dois agentes.  O texto normativo do art. 190 do 

CPC/2015 refere-se às partes ao tratar dos sujeitos dos negócios jurídicos processuais
29

. A 

compreensão do termo empregado pelo dispositivo enseja algumas reflexões. 

 

3.2.1.1 Significado do termo “parte” utilizado no art. 190 do CPC/2015 

 

Em primeiro lugar, há de se perquirir em qual acepção foi utilizada a palavra “parte” no 

contexto do art. 190 do CPC/2015: trata-se de parte em sentido material, em sentido 

processual ou em um terceiro sentido, próprio e distinto de ambos? 
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 THEODORO JUNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio 

Quinaud. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 282. Esta também é 

a posição abraçada por Calmon de Passos, que se refere aos elementos agente, objeto e forma, reconhecendo, 

todavia, ser a vontade elemento constitutivo do ato jurídico, atrelado ao sujeito (PASSOS, José Joaquim Calmon 

de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 

102-103). 
28

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

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, 

p.65-68; SILVA, Ricardo Perlingeiro Mendes da. Teoria da inexistência no direito processual civil. Porto 

Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1998, p. 27. Em sentido semelhante, referindo-se aos elementos de existência do 

negócio processual como sendo agentes, tempo, forma e objeto: CIANCI, Mirna; MEGNA, Bruno Lopes. 

Fazenda Pública e negócios jurídicos processuais no novo CPC: pontos de partida para o estudo. In: CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.).  Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

488. 
29

 “Art. 190 (...) é lícito às partes (....) estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da 

causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes faculdades e deveres processuais(...)”. 
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Na sua acepção material, a palavra parte remete aos sujeitos da relação jurídica material 

já deduzida (ou a sê-lo) em juízo. Já a concepção processual de parte é haurida a partir da 

análise das situações jurídicas processuais que se sucedem no curso de um dado 

procedimento. Será parte quem participe do processo, como sujeito parcial do contraditório e 

passível de ser atingido pela decisão a ser proferida, ocupando posição em uma dada situação 

processual, pouco importando se integrante ou não da relação jurídica de direito material 

debatida no processo
30-31

.  

A interpretação do termo “parte” inserido no art. 190 do CPC/2015 como 

correspondente à parte material não condiz com a finalidade estabelecida para o instituto. Se 

as convenções processuais terão por objeto promover alterações no procedimento ou em 

situações jurídicas processuais, não se revelaria sequer razoável que a referência aos sujeitos 

celebrantes do negócio estivesse adstrita às partes em sentido material. 

Nas hipóteses de legitimação extraordinária, a parte em sentido processual pode não sê-

lo em sentido material (sê-lo-á quando estiver, a um só tempo, defendendo interesse próprio e 

alheio em juízo); a despeito de tal circunstância, exercerá diversas posições nas múltiplas 

situações processuais que se sucederão no procedimento. Haverá, assim, o legitimado 

extraordinário de estar compreendido na acepção de parte preconizada pelo art. 190 do 

CPC/2015, que não corresponde, pois, à de parte em sentido material. 

Nos acordos celebrados antes do processo, a parte do acordo normalmente coincidirá 

com a parte material, o que, entretanto e logicamente, não é elemento suficiente para conduzir 

à conclusão de ser este o sentido do termo “parte” veiculado no art. 190 do CPC/2015. 

De outro lado, o sentido processual conferido ao termo “parte” também não atende ao 

escopo buscado pela cláusula geral sob enfoque. Examinando-se os negócios processuais 

típicos integrantes do microssistema de negociação processual de que também faz parte o art. 

190 do CPC/2015, encontram-se hipóteses em que: a) um terceiro participa do acordo; b) o 
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 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 289-

290.  
31

 O conceito processual de parte não se manteve uniforme no decorrer da evolução da ciência do Direito 

Processual. Giuseppe Chiovenda identificou a parte como o sujeito que demanda, em nome próprio ou de 

terceiro, a atuação do direito objetivo e aquele contra quem se demanda tal atuação (CHIOVENDA, Giuseppe. 

Instituições de direito processual civil. 4. ed. Tradução: Paolo Capitanio. Campinas: Bookseller, 2009, p. 768), 

em lição que, no Brasil, foi seguida, por exemplo, por Cássio Scarpinella Bueno (BUENO, Cassio Scarpinella. 

Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 02). Enrico Tullio Liebman, por sua 

vez, qualificou de parte os sujeitos parciais da relação processual e que integrem o contraditório, conceito este 

que abarca, inclusive, terceiros intervenientes, depois de consumada a intervenção (a exemplo do assistente 

simples) (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. 2. ed. Tradução: Cândido Rangel 

Dinamarco. Forense: Rio de Janeiro, 1985, v.1, p. 89-90). Cândido Rangel Dinamarco segue o posicionamento 

liebmaniano (DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de terceiros. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 16).  
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órgão jurisdicional participa do acordo (não se limitando a controlar a sua validade). 

No primeiro caso, tome-se, por exemplo, a situação prevista no art. 109, §1º, do 

CPC/2015
32

, que versa sobre a sucessão do alienante/cedente pelo adquirente/cessionário, 

quando houver a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos. O ingresso do 

adquirente/cessionário em juízo sucedendo o alienante/cedente demandará conjugação de 

vontades do adquirente e da parte contra quem o alienante contende, cuidando-se, pois, de 

negócio processual típico
33

. Observe-se que a celebração do negócio é feita com um terceiro 

(adquirente/cessionário), sendo efeito desse negócio o seu ingresso no processo, 

transformando-o em parte. 

No segundo caso, tem-se o calendário processual previsto no art. 191 do CPC/2015
34

 

como autêntica situação em que o magistrado participa da formação do acordo
35

. Não se 

desconhece que, excepcionalmente, o juiz possa ostentar a posição jurídico-processual de 

parte de um incidente (tal como ocorre, por exemplo, quando é arguida a sua suspeição
36

). 

Não é esta, porém, a qualificação que ordinariamente se reserva ao órgão jurisdicional, este 

que, embora também seja sujeito do contraditório, não deve ostentar interesse na solução da 

contenda nem ser atingido pela decisão proferida, sob pena de violação ao princípio do juiz 

natural. Na convenção de calendarização processual, o órgão jurisdicional figura como 

terceiro imparcial em relação ao litígio. 
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 “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a 

legitimidade das partes. § 1
o
 O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante 

ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. (...)” 
33

 Assim já o reconhecia, quanto ao art. 42 do CPC/1973, que contemplava dispositivo semelhante ao 

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

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

Juspodivm, 2015, p. 42. 
34

 “Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, 

quando for o caso”.  
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 A polêmica doutrinária quanto à possibilidade de o órgão jurisdicional ser parte em convenção processual será 

enfrentada, por razões sistemáticas, no tópico seguinte deste item, ficando de logo registrada a posição adotada 

pela autora, no sentido de admitir tal hipótese, alinhando-se ao posicionamento de doutrinadores como 

NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 243-245; 

ANDRADE, Erico. As novas perspectivas do gerenciamento e da “contratualização” do processo.  Revista de 

processo, São Paulo, n. 193, mar./2011, p. 187; DIDIER JUNIOR, Fredie. Cláusula general del negociación 

sobre el processo. In: NOGUEIRA, Pedro Henrique; CAVANI, Renzo(coord.). Convenciones procesales: 

estudios sobre negocio jurídico y processo. Lima: Raguel Ediciones, 2015, v. 1, p. 169; TALAMINI, Eduardo. 

Um processo pra chamar de seu: nota sobre os negócios jurídicos processuais. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/17136701/Um_processo_pra_chamar_de_seu_nota_sobre_os_neg%C3%B3cios_jur

%C3%ADdicos_processuais>, p. 07-08. Acesso em: 17/11/2015; AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do 

magistrado em face dos negócios jurídicos processuais. Revista de Processo, São Paulo, n. 246, ago./2015, p. 

233; CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015, p. 128; NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil: Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: Método, 2015, p. 172; THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil.  57. ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2016, v. 1, p. 484. 
36

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 289. 
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Nessas condições, servindo os negócios típicos como parâmetros hermenêuticos para a 

compreensão da cláusula de atipicidade da negociação processual, decerto que o conceito de 

parte processual afigurar-se-ia demais restrito para a identificação dos sujeitos negociais a que 

alude o art. 190 do CPC/2015. Ancorando-se o microssistema de negociação processual no 

princípio do autorregramento da vontade no processo, princípio este que lhe confere 

organicidade, há de se privilegiar a liberdade negocial. E se os negócios típicos não se 

restringem às partes em sentido processual, razão não há para que tal restrição seja impingida 

aos negócios atípicos. 

Deve-se considerar, ainda, que os negócios processuais podem ser celebrados antes 

mesmo do surgimento do processo, quando sequer haverá partes em sentido processual, o que 

somente corrobora a impossibilidade de identificação do termo “parte” constante da cláusula 

de negociação processual à parte processual. 

Uma vez que nem o conceito de parte material nem o de parte processual refletem 

adequadamente a essência do que se pretendeu disciplinar no art. 190 do CPC/2015 ao se 

referir ao termo “parte”, o citado termo deve ser compreendido no bojo do microssistema de 

negociação processual. 

Reconstruindo-se o sentido do termo “parte” em atenção às peculiaridades antes 

divisadas, conclui-se que o conceito que dele melhor se aproxima, no enfoque que lhe foi 

conferido pelo art. 190 do CPC/2015, é o de sujeito processual ou sujeito do processo
37

. Tal 

expressão é mais ampla que a de parte e que a de sujeito da relação processual (que, além das 

partes, inclui o juiz), abrangendo figuras como membros do Ministério Público, testemunhas, 

advogados e perito.  

Possível, ainda, que a parte do negócio processual seja um terceiro em relação ao 

processo, viabilizando-se, com o acordo, o seu ingresso no feito em determinada posição. No 

exemplo dado anteriormente, a sucessão processual somente se opera por acordo. Sem este, o 

terceiro adquirente poderá, quando muito, ingressar no feito como litisconsorte do alienante, 

nos termos do art. 109, §2º, do CPC/2015, sem o suceder.  

Todo aquele que tenha potencialidade para ser sujeito processual também o terá para ser 

parte em um negócio jurídico processual. Esse critério não afasta a possibilidade de haver 

parte no processo que não seja parte do negócio (o que acontece, por exemplo, quando haja 
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 Em sentido semelhante, referindo-se, embora, ao art. 191 do CPC/2015: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 337. 
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litisconsórcio e apenas alguns dos litisconsortes tenha celebrado o acordo) ou, ao revés, de 

existir parte no negócio que não figure como parte de um determinado processo (situação que 

se verificará se apenas alguns dos celebrantes do acordo forem a juízo)
38

. 

Deduz-se, assim, que o termo “parte”, para fins do art. 190 do CPC/2015, possui 

conotação própria, que não se confunde com os conceitos de parte material e parte processual, 

aproximando-se ao de sujeito processual. 

Parte do acordo, seja ele celebrado antes ou durante o processo, é quem tenha 

potencialidade de figurar como sujeito processual ou quem assim já se ache qualificado. 

 

3.2.1.2 Ainda sobre o significado do termo “parte” na dicção do art. 190 do CPC/2015: 

o órgão jurisdicional como sujeito de convenções processuais 

 

A acepção do termo “parte” que se extrai da cláusula de negociação processual, 

apresentada no tópico antecedente, engloba o órgão jurisdicional, de modo que também se 

admite que ele celebre negócios jurídicos processuais atípicos.  

A temática, porém, é controvertida na doutrina, havendo quem entenda que o Estado-

juiz não pode celebrar negócios processuais. Esta posição é defendida, dentre outros, por 

Antonio do Passo Cabral. Há, ainda, quem repute possível a celebração de negócios 

processuais atípicos pelo órgão jurisdicional, mas negue que a fonte de legitimação dessa 

atuação negocial resida no art. 190 do CPC/2015. Assim se posiciona Murilo Teixeira 

Avelino. 

A divergência doutrinária aventada tem cunho dogmático e se relaciona com a fixação 

dos sentido e alcance do art. 190 do CPC/2015. Trata-se de reflexão que se pretende jungir ao 

ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual, neste ponto, a análise centrar-se-á no exame 

da doutrina nacional, mais particularmente no posicionamento doutrinário dos dois autores 

referidos. 
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 A diversidade entre “partes do acordo” e “partes do processo” é realçada por CABRAL, Antonio do Passo. 

Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 219. 



203 
 

3.2.1.2.1 O posicionamento de Antonio do Passo Cabral 

 

Antonio do Passo Cabral afirma, em defesa de seu posicionamento contrário à 

possibilidade de o juiz figurar como sujeito de negócio processual, que o Estado-juiz não 

possui capacidade negocial, uma vez que somente estará apto a celebrar negócio processual 

quem possa tomar parte de algum interesse, o que não é o caso do órgão julgador. Os escopos 

estatais da jurisdição não seriam titularizados pelo Estado-juiz. Sustenta, ainda, que a função 

de controle sobre a validade das convenções, exercida pelo Judiciário, seria incompatível com 

a participação do órgão julgador como parte no negócio a ser controlado
39

. 

Além disso, Cabral salienta que, ainda quando se admita a atuação voluntária do órgão 

jurisdicional, tratar-se-ia de vontade não-livre, sendo vinculada a prática do ato ou vinculados 

seus conteúdo e efeitos. Nem mesmo quando dotado estivesse o Estado-Juiz de poder 

discricionário, que se pauta em critério de conveniência para a prática do ato e para a 

definição de seu conteúdo, poder-se-ia falar em autonomia ou liberdade negocial. Em suma, 

argumenta que o órgão jurisdicional não possui liberdade nos termos destinados às partes, o 

que lhe retiraria a condição de parte em acordo processual. Sua vinculação ao acordo 

processual decorreria do dever, oriundo do Estado de Direito, de aplicar a norma 

convencional construída pelas partes nos limites de sua autonomia privada
40

. 

A conclusão alcançada por Antonio do Passo Cabral não é, como já afirmado, 

compartilhada neste trabalho. 

Não se vislumbra óbice a que o órgão jurisdicional figure como parte em convenção 

processual, partindo-se da premissa de que o termo parte empregado pelo art. 190 do 

CPC/2015 não corresponde ao de parte material nem ao de parte processual, aproximando-se 

do de sujeito processual. Para melhor compreensão da discordância, alguns fundamentos hão 
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 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p.223-224. Este último 

argumento, de incompatibilidade da participação do juiz no negócio processual com a sua posição de órgão de 

controle de validade do negócio, é também utilizado por Flávio Luiz Yarshell para afirmar não ser o juiz parte no 

acordo de calendarização processual, no qual tão-somente exerceria atividade de controle (YARSHELL, Flávio 

Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? In: CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 79). A postura de 
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do mesmo modo, restringe a prática de negócios processuais às partes, negando ao juiz a posição de sujeito de 

tais negócios, o qual estaria despido de qualquer discrição em seu atuar (ASSIS, Araken de. Processo civil 

brasileiro. São Paulo: RT, 2015, v.2, t. 1, p. 1273). 
40

 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 224-226. 
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de ser apresentados. 

Em primeiro lugar, há de se rememorar que o Código de Processo Civil de 2015 

soergueu o princípio da cooperação à condição de norma fundamental do processo civil (art. 

6º
41

), estruturando o processo civil brasileiro sob o modelo cooperativo. O policentrismo 

processual estimulado pelo modelo cooperativo valoriza o debate democrático entre os 

sujeitos processuais e a busca de soluções dialógicas, consensuais, em detrimento daquelas 

unilateralmente adotadas
42

. Referida norma, informativa de todo o Direito Processual Civil 

brasileiro, não apenas se aplica ao microssistema de negociação processual como lhe serve de 

fundamento, conforme demonstrado no capítulo antecedente. 

O modelo processual cooperativo permite a superação de duas tendências ideológicas 

antagônicas, harmonizando-as: o publicismo e o privatismo processuais. Se o diálogo judicial 

fomentado pelo princípio da cooperação contribui, por um lado, para a contenção do poder do 

órgão jurisdicional que se exacerbara no modelo inquisitivo, sujeitando-o ao contraditório, por 

outro, longe se acha de reduzir o julgador ao papel de convidado de pedra, próprio do modelo 

adversarial clássico. 

Em segundo lugar e justamente por tais razões, o princípio cooperativo não tolhe o 

órgão jurisdicional de seus poderes de conformação do procedimento, permitindo-lhe modulá-

lo em busca do escopo jurisdicional de obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito 

justa e efetiva (princípio da adaptabilidade). Muito embora o princípio que conferiria ao 

magistrado amplo poder de conformação judicial do procedimento, originariamente integrante 

do Projeto de Lei nº 166/2010, do Senado Federal, não tenha constado da redação final do 

CPC/2015, este fato não permite, por si só, que se conclua ter sido vetado ao juiz por 

completo tal poder de conformação. Ao revés, o próprio art. 139, VI, do CPC/2015 infirmaria 

tal premissa. 

Em terceiro lugar, os poderes titularizados pelo órgão jurisdicional revelam-se como 

autênticos poderes-deveres, assim entendidos porque lhe são concedidos não em seu próprio 

interesse, mas para o atendimento a uma função pública (exercício do poder jurisdicional). É 

estranha ao magistrado a ideia de liberdade de conduta, nos moldes concebidos para as partes. 

Essa assertiva não significa, porém, que ao órgão jurisdicional, no exercício da função 
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 “Art. 6
o
 Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva”. 
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 THEODORO JUNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio 

Quinaud. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 74; CABRAL, 

Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 165-166. 
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jurisdicional, não sejam reconhecidos poderes de cunho discricionário, a garantir ao 

magistrado certa dose de escolha quanto à prática ou não do ato e à definição de seus 

conteúdo e efeitos
43

. Naturalmente, tais poderes-deveres discricionários submetem-se a 

limites (do contrário, seriam arbitrários) e ao controle judicial quanto à existência do poder 

discricionário no caso concreto e às proporcionalidade e razoabilidade da solução adotada. 

Feitas tais ponderações e sem prejuízo de outras que lhes serão acrescidas a seguir, 

passar-se-á à análise dos argumentos apresentados por Cabral em desfavor da possibilidade de 

o órgão jurisdicional figurar como parte em convenção processual, iniciando-se pela 

afirmação de que o Estado-Juiz não possuiria capacidade negocial, já que só estaria apto a 

celebrar negócio processual quem pudesse tomar parte de algum interesse. 

O publicismo processual conformou o processo para além de uma “coisa das partes”, 

reconhecendo-lhe escopos públicos (sociais, políticos e jurídicos
44

) que transcendem os 

interesses particulares em disputa. O equívoco incorrido pelo publicismo, nesse passo, 

consistiu não no reconhecimento desses objetivos, mas, sim, na sua supervalorização, com o 

consequente escanteamento das partes do processo. O modelo cooperativo, resgatando o 

necessário equilíbrio, confere responsabilidade a todos os sujeitos processuais na busca da 

pacificação dos conflitos com justiça, efetividade e em tempo razoável. 

De se notar que o órgão jurisdicional, exercente de função pública, não titulariza tais 

interesses, mas por eles deve zelar. Se não lhe cabe, por um lado, defender o interesse 

material desta ou daquela parte, sem dúvida que lhe compete, por outro, gerir o processo em 

busca do resguardo de tais interesses públicos. Ao órgão jurisdicional cabe, portanto, “tomar 

parte” em favor desses interesses, sem que com tal postura se dispa quer de sua 
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 Há uma tendência em se relacionar a discricionariedade judicial não aos clássicos critérios de conveniência e 

oportunidade firmados para a discricionariedade no âmbito administrativo, mas, sim, à tarefa criativa do juiz, ou 

seja, à possibilidade de o magistrado criar normas jurídicas para aplicação em um dado caso concreto (norma 

geral aplicável ao caso concreto). Nesse sentido, H. L. A. Hart sustenta que dita discricionariedade teria lugar 

quando o juiz se deparasse com casos juridicamente não regulados, pontos de relação aos quais simplesmente o 

direito não apontasse qualquer solução em nenhum dos sentidos possíveis, ou seja, situações em que o direito se 

apresentasse parcialmente indeterminado ou incompleto. Nestes casos, o exercício do poder discricionário pelo 

juiz consistiria na criação do direito aplicável ao caso concreto (HART, H. L. A. O conceito de direito. 4. ed. 

Tradução: A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005, p. 335). O advento do Estado 

Social e a adoção de técnicas legislativas voltadas à consecução de textos normativos de tessitura mais aberta – 

cláusulas gerais – conduzem à retomada da discussão acerca da criatividade judicial, da possibilidade de o 

magistrado produzir normas jurídicas. De relação às cláusulas gerais, o legislador atribui ao juiz a tarefa não 

apenas de preenchimento do suporte fático, como, ainda, de fixação da consequência a ser a ela atribuída, 

havendo, pois, espaço para a chamada discricionariedade judicial, ou seja, criação de norma jurídica pelo 

magistrado. Mauro Cappelletti assevera inexistir diferença ontológica entre jurisdição e legislação, sendo ambas 

processos de criação do direito. A diferença havida entre elas é de grau e não qualitativa, já que a criatividade 

judicial encontra limites quantitativamente superiores aos impostos à criatividade legislativa (CAPPELLETTI, 

Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: Fabris, 1993, p. 26). 
44

 Vide tópico 2.1.2 do capítulo anterior. 
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imparcialidade, quer de sua impartialidade
45-46

. 

Na defesa desses interesses, o órgão julgador pode, inclusive, sozinho, promover 

alterações no procedimento, aplicando o princípio da adaptabilidade. O maior exemplo de 

concretização desse princípio encontra-se na previsão legislativa encartada no art. 139, VI, do 

CPC/2015, que incumbe o juiz a tarefa de, na direção do processo, dilatar prazos processuais 

e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, 

com o objetivo de conferir maior efetividade à tutela do direito
47

.  

Além disso, a discricionariedade judicial confere espaço para que o órgão jurisdicional 

promova outras escolhas procedimentais, a exemplo da definição do prazo para citação na 

ação rescisória e a adoção das medidas que reputar mais adequadas para salvaguardar, em 

sede de tutela provisória cautelar, o direito ameaçado (arts. 970 e 297 do CPC/2015, 

respectivamente). Tais decisões judiciais enquadram-se como autênticos negócios jurídicos 

processuais unilaterais, como atos de autorregramento da vontade pelo órgão jurisdicional
48

.  

Não se nega que o Estado-Juiz não possua liberdade tal como se reconhece às partes. 

Mas essa diferença de “poder de autorregramento”, conquanto existente, é quantitativa mais 

do que qualitativa. O espaço de liberdade atribuído às partes é maior do que aquele destinado 

ao Estado-Juiz; ali, qualifica-se como poder de autorregramento o que aqui se regula como 

âmbito de discricionariedade judicial.  

Se o sistema processual pátrio reconhece aos sujeitos processuais (inclusive ao juiz) o 

dever de buscar a solução justa e efetiva do conflito em tempo razoável; se o Estado-juiz é o 

maior guardião (embora não o único) dos escopos públicos do processo; se o princípio da 
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 Na doutrina pátria, traços diferenciadores entre os conceitos de imparcialidade e de impartialidade são 

apresentados por Antônio do Passo Cabral. O autor destaca que o termo imparcialidade expressa um requisito 

anímico, subjetivo, relacionado à neutralidade do julgador e ao seu alheamento em relação aos interesses 

materiais em disputa. Já a impartialidade é um requisito objetivo, que não se atrela à pessoa do julgador, mas ao 

órgão jurisdicional, referindo-se à repartição de funções no processo. O Estado-Juiz assume status de terceiro a 

quem se atribui a solução do conflito (CABRAL, Antônio do Passo. Imparcialidade e impartialidade. Por uma 

teoria sobre repartição e incompatibilidade de funções nos processos civil e penal. In: DIDIER JUNIOR, Fredie; 

JORDÃO, Eduardo Ferreira (coord.). Teoria do processo: panorama doutrinário mundial. Salvador: JusPodivm, 

2008, p. 101-105). 
46

 O resguardo do interesse público pelo órgão jurisdicional pode ser alcançado pela negociação processual, esta 

que contemplará não a disposição do próprio “interesse público”, mas, sim, o ajuste acerca dos meios de tutelá-lo 

com maior eficiência. Nesse sentido, referindo-se, embora, à negociação de situações conflituosas empreendida 

pela Administração Pública, ver: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação 

administrativa. Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, v. 231, jan.-mar./2003, p. 154. 
47

 O Enunciado nº 35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, estabelece 

que “além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as 

garantias fundamentais do processo”. 
48

 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 210-

211. 
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adaptabilidade permitiria ao juiz encampar modificações procedimentais unilateralmente, por 

que razão deveria ser negado ao órgão jurisdicional participar de acordo processual com a 

mesma finalidade?  

Decerto que um ajuste consensual do procedimento é muito mais consentâneo com a 

ordem jurídico-constitucional pátria (participação cidadã dos jurisdicionados na conformação 

do procedimento, princípios do devido processo legal, do contraditório, da razoável duração 

do processo, dentre outros) do que aquele feito unilateralmente pelo juiz. 

E analisando-se o microssistema de negociação processual, a existência de negócios 

jurídicos processuais unilaterais praticados pelo órgão jurisdicional e disciplinados na lei 

reforça esse posicionamento favorável à aceitação do juiz como possível sujeito do acordo 

processual. O art. 191 do CPC/2015 representa típica hipótese de negócio processual 

celebrado pelas partes com o juiz, conferindo diretriz ao preenchimento da cláusula geral do 

art. 190 do CPC/2015 pelo reconhecimento da viabilidade de acordos atípicos celebrados pelo 

órgão jurisdicional
49

. 

Há de se reconhecer, pois, capacidade processual negocial aos órgãos jurisdicionais, 
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 Reconhecem o juiz como parte do acordo de calendarização, por todos: DIDIER JUNIOR, Fredie. Cláusula 

general del negociación sobre el processo. In: NOGUEIRA, Pedro Henrique; CAVANI, Renzo (coord.). 

Convenciones procesales: estudios sobre negocio jurídico y processo. Lima: Raguel Ediciones, 2015, v. 1, p. 

183; ANDRADE, Erico. As novas perspectivas do gerenciamento e da “contratualização” do processo.  Revista 

de processo, São Paulo, n. 193, mar./2011, p. 186; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos 

processuais no processo civil brasileiro. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique 

(coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 51; ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A 

contratualização do processo: das convenções processuais no processo civil. São Paulo: LTR, 2015, p. 143; 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 

337; ATAÍDE JUNIOR, Jaldemiro Rodrigues de; LESSA NETO, João Luiz; AVELINO, Murilo Teixeira; 

RAMOS NETO, Newton Pereira. No acordo de procedimento qual é o papel do juiz (codeclarante, mero 

homologador ou outro)? Revista Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, ano 23, n. 91, jul.-set./2015, 

passim. José Miguel Garcia Medina, a despeito de admitir expressamente que o juiz possa, em determinadas 

circunstâncias (inclusive no pacto de calendarização), participar da formação do acordo, ressalva que a 

manifestação do juiz, nesses casos, não se equipara à das partes, embora não esclareça em que consistiria, 

exatamente, essa diferença (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado. 4. ed. 

São Paulo: RT, 2016, p. 337). Em sentido contrário, sustentando que o juiz não é parte no acordo de 

calendarização, fazendo, apenas, o controle de sua validade: COSTA, Eduardo José da Fonseca. Calendarização 

processual. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2015, p. 36. Antonio do Passo Cabral sequer reconhece a natureza de convenção 

processual ao calendário processual, qualificando-o como ato processual conjunto (Gesamtakt), que representa 

declaração de vontade das partes direcionada ao juiz no bojo de uma demanda judicial. Trata-se de ato 

estimulante cujos efeitos são alcançados após decisão judicial. Os atos conjuntos configuram exercício de 

situações jurídicas unilaterais, não possuindo conteúdo convencional (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções 

processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 68-70). Reconhecendo a possibilidade de o juiz ser parte em 

convenção de flexibilização procedimental: CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Convenções em matéria 

processual. Revista de Processo, São Paulo, n. 241, mar./2015, p. 495. Afirmando a possibilidade de o juiz 

celebrar negócios jurídicos plurilaterais com as partes: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentário ao art. 190. 

In.: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo Código de Processo Civil.  Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 324. 
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pautada esta não na liberdade de conduta nos moldes conferidos às partes privadas, mas, sim, 

no trinômio discricionariedade (margem de opção), competência e imparcialidade (capacidade 

de agir). O órgão jurisdicional terá capacidade processual negocial quando o ajuste 

procedimental estiver no âmbito do exercício de um poder-dever discricionário (no caso dos 

negócios atípicos, esse poder-dever decorre, precipuamente, do princípio da cooperação e da 

própria cláusula geral de negociação processual – arts. 6º e 190 do CPC/2015), detiver ele 

competência (poder jurídico) para a prática do ato e guardar imparcialidade para fazê-lo. 

Muito embora a capacidade negocial seja questão cujo enfrentamento está afeto ao 

âmbito de validade dos negócios processuais, a assistematização acima empreendida é 

proposital, porquanto objetiva aglutinar a análise crítica dos argumentos contrários à 

concepção de que o órgão jurisdicional possa figurar como sujeito de negócios processuais.  

O argumento seguinte apontado por Antonio do Passo Cabral consiste no fato de que a 

função, afeta ao órgão jurisdicional, de controlar a validade das convenções processuais 

celebradas pelas partes (art. 190, parágrafo único, do CPC/2015
50

) seria incompatível com a 

sua posição de sujeito do negócio a ser controlado. A premissa levantada pelo autor, neste 

ponto, parece afastar-se do pensamento predominante em sua tese, quando propugna pela 

superação da dicotomia entre publicismo e privatismo empreendida pelo modelo cooperativo 

de processo
51

. Trata-se de visão estritamente consentânea com o garantismo processual, visto 

sob a luz do modelo adversarial de processo (privatismo)
52

. 

Pela mesma ótica, seria inteiramente defensável, à luz de premissas garantistas 

examinadas sem a contextualização do modelo cooperativo de processo, o afastamento dos 

poderes instrutórios do juiz
53

. Uma vez que o órgão jurisdicional controla a validade da prova 
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 “Art. 190. (...) Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções 

previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em 

contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade”. 
51

 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p.36-37. 
52

 Para a visão garantista clássica, ou seja, vinculada aos ideais liberais, o órgão jurisdicional perde a sua 

condição de terceiro (impartialidade) quando, por exemplo, imiscui-se na produção de provas, determinando-as 

de ofício (AROCA, Juan Montero. El proceso civil llamado “social” como instrumento de “justicia” autoritaria. 

In: ______ (coord.). Proceso e ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos. Valencia: 

Tirant lo Blanch, 2006, p. 155-156). Essa conduta romperia o equilíbrio processual e violaria a igualdade entre as 

partes (VELLOSO, Adolfo Alvarado. La imparcialidad judicial y el sistema inquisitivo de juzgamiento. In: 

AROCA, Juan Montero (coord.). Proceso e ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, p. 246-247). Uma abordagem detida do garantismo processual e da crítica ao 

seu pensamento foi apresentada pela autora em: BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Reflexões sobre o 

garantismo processual: será o modelo adversarial a única medida certa para essa doutrina? In: DIDIER JUNIOR, 

Fredie; NALINI, José Renato; RAMOS, Glauco Gumerato; LEVY, Wilson (coord.). Ativismo judicial e 

garantismo processual. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 429-441. 
53

 Embora Antonio do Passo Cabral, no particular, ao examinar a atividade instrutória processual, afaste-se das 

premissas garantistas, ao reconhecer que essa função seria concorrente das partes e do juiz, cada qual com 
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produzida e exerce sobre ela juízo de valor ao ponderar sua aptidão para comprovar as 

alegações das partes, teria ele comprometida sua condição de terceiro (terzietà) quando 

determina a realização de atividade probatória de ofício. 

A possibilidade de o órgão jurisdicional, de ofício e/ou por provocação, fazer o controle 

de seus próprios pronunciamentos é ínsita ao ordenamento jurídico-processual pátrio. Assim 

ocorre com as hipóteses legais de exercício de juízo de retratação (arts. 331, 332, §3º, 485, 

§7º, 1021, §2º, 1041, §1º e 1042, §4º, do CPC/2015), de revogação de benefício da gratuidade 

da justiça (art. 98, §8º, do CPC/2015), de revogação ou modificação de tutela provisória (art. 

206 do CPC/2015), de revogação ou modificação da decisão que confere efeito suspensivo a 

embargos à execução (art. 919, §2º, do CPC/2015) e de julgamento de embargos de 

declaração (art. 494, II, e 1022 do CPC/2015). 

Ao celebrar um negócio jurídico processual, o órgão jurisdicional objetiva resguardar os 

escopos públicos do processo (no caso do calendário processual, por exemplo, busca-se a 

razoável duração do processo, com a redução de “tempos mortos”
54

, além da prevenção de 

defeitos passíveis de futuras decretações de nulidade e da racionalização do serviço cartorial). 

Nada impede, pois, que, ao constatar um vício que macule a validade desse acordo, o Estado-

Juiz decrete a sua invalidade. O órgão jurisdicional figura como sujeito do acordo, o que não 

o aproxima da noção de parte no sentido processual do termo. Os interesses por ele 

resguardados no acordo não o tornam parcial, não corrompem quer sua imparcialidade, quer 

sua impartialidade, já que lhe cabe por eles zelar ainda quando ausente qualquer convenção 

processual.  

O terceiro argumento levantado por Cabral para a defesa da impossibilidade de o órgão 

jurisdicional celebrar negócios processuais consiste na ausência de vontade livre para a 

prática do ato negocial. Neste ponto, muito embora se reconheça que, de fato, o Estado-Juiz 

não possui (e nem pode possuir) a mesma margem de liberdade conferida às partes para 

celebrar negócios processuais, esta circunstância não infirma a viabilidade de que figure como 

sujeito de tais negócios.  

                                                                                                                                                                                     
iniciativa independente para realizá-la. Em nome da contenção democrática do poder, defende que o exercício 

dos poderes instrutórios do juiz deve se dar de modo suplementar e subsidiário ao das partes (CABRAL, Antônio 

do Passo. Imparcialidade e impartialidade. Por uma teoria sobre repartição e incompatibilidade de funções nos 

processos civil e penal. In: DIDIER JUNIOR, Fredie; JORDÃO, Eduardo Ferreira (coord.). Teoria do processo: 

panorama doutrinário mundial. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 117-118). 
54

 Os “buracos negros” (“black holes”) ou “tempos mortos” são os lapsos de tempo inúteis do processo. No caso 

do calendário processual, a prevenção desses “tempos mortos” se dá em razão da desnecessidade de intimação 

das partes quanto à prática dos atos disciplinados no calendário, conforme previsão constante do art. 191, §2º, do 

CPC/2015 (COSTA, Eduardo José da Fonseca. Calendarização processual. In: CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 356). 
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O autorregramento da vontade admite graus. O grau de liberdade na negociação 

envolvendo direito material disponível é decerto maior do que aquele encontrável nas 

negociações em matéria processual. Nestas, por sua vez, tanto maior será o grau de liberdade 

quanto mais próximas do ideal de igualdade material estiverem as partes. O âmbito de 

liberdade de negociação processual da Fazenda Pública
55

 e do Ministério Público
56

 não é igual 

ao de particulares, como se demonstrará, especialmente em relação à primeira, no capítulo 

seguinte deste trabalho. 

É natural e consentâneo com o Estado de Direito que o órgão jurisdicional se submeta a 

limites mais rígidos que as partes para celebrar negócios jurídicos processuais. A questão será, 

porém, sempre de grau, quantitativa, e não qualitativa, não indicando impedimento absoluto a 

que o Estado-Juiz assuma, em determinados casos, a posição de sujeito de convenções 

processuais, inclusive atípicas. 

 

3.2.1.2.2 A posição de Murilo Teixeira Avelino 

 

Murilo Teixeira Avelino defendia posicionamento doutrinário intermediário, no sentido 

de que ao órgão jurisdicional seria lícito ocupar a posição de sujeito celebrante de convenção 

processual, desde que se tratasse de convenção típica. Para o autor, a norma do art. 190 do 

CPC/2015 não abarcaria o Estado-Juiz que, assim, não estaria autorizado a integrar, como 

sujeito, acordos processuais atípicos.  

Em defesa de seu entendimento, o autor sustentava que: a) ao fazer referência aos 

“direitos que admitam autocomposição”, o art. 190 do CPC/2015 pretendeu limitar o poder de 

autorregramento para celebrar convenções atípicas apenas aos sujeitos que sejam titulares de 

situações jurídicas substantivas (partes), não sendo este o caso do Estado-Juiz, que apenas 

titulariza situações jurídicas concernentes ao processo; b) o art. 190 do CPC/2015 apenas se 
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 Enunciado nº 256 do FPPC: “A Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual”. 
56

 Enunciado nº 253 do FPPC: “O Ministério Público pode celebrar negócio processual quando atua como parte”. 

Defende-se o uso do Compromisso de Ajustamento de Conduta para a finalidade de servir de instrumento 

também para a celebração de acordos processuais, a exemplo daquele destinado a delimitar a responsabilidade 

pelo pagamento das despesas decorrentes da realização de provas técnicas. Há, inclusive, regramento expresso 

do uso de Termo de Ajustamento de Conduta como instrumento para celebração de negócios processuais no art. 

17 da Resolução nº 118, de 01/12/2014, do CNMP, a qual dispõe sobre a Política Nacional de Incentivo à 

Autocomposição no âmbito do Ministério Público De todo modo, a celebração de negócios jurídicos processuais 

pelo Ministério Público é usualmente admitida quando este figure como parte na demanda, mas não quando 

funcione como interveniente (custos iuris). Adotando tais posicionamentos: STEFANI, Marcos. O Ministério 

Público, o novo CPC e o negócio jurídico processual. In: GODINHO, Robson Renault; COSTA, Susana 

Henriques da (coord.). Ministério Público. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 219-220. 
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refere às “partes”, excluindo, pois, o órgão jurisdicional
57

. 

De relação ao segundo argumento, que restringe a interpretação do termo “partes” à sua 

literalidade, ou seja, à ideia de parte em sentido processual, invocam-se, para afastá-lo, as 

considerações precedentemente lançadas neste capítulo. Já se demonstrou que o sentido a ser 

conferido ao termo extrapola a noção de parte processual, aproximando-se à de sujeito do 

processo, na qual se insere o órgão jurisdicional. Trata-se de interpretação consentânea com o 

microssistema de negociação processual estruturado no CPC/2015, pautado na liberdade e no 

estímulo à consensualidade.  

A circunstância de haver dispositivos legais expressamente consignando o órgão 

jurisdicional como sujeito de negócios processuais antes reafirma – e não nega – a 

possibilidade de que ele celebre, também, negócios atípicos.  

Quanto ao primeiro argumento, tampouco revela-se ele apto a refutar a viabilidade de o 

órgão jurisdicional celebrar convenções atípicas. Ao fazer referência aos “direitos que 

admitam autocomposição”, o art. 190 do CPC/2015 buscou estabelecer um requisito objetivo 

– e não subjetivo – de validade do negócio processual. Somente se admite negócio processual 

atípico, a priori, se celebrado este no bojo do processo em que se discuta direito 

autocomponível. De se notar, porém, que esse direito não é o objeto do negócio processual; 

logo, pouco importa que o sujeito celebrante do negócio disponha ou não de situação jurídica 

subjetiva material, já que esta não será objeto da negociação. 

O objeto da convenção processual de que trata o art. 190 do CPC será sempre o 

procedimento ou situações jurídicas processuais. Sobre ambos pode o órgão jurisdicional 

convencionar, dentro, logicamente, de limites previamente definidos. 

Em releitura feita ao artigo sob exame, Murilo Avelino alterou, parcialmente, o seu 

entendimento, passando a reconhecer que o juiz pode ser sujeito de negócio jurídico 

processual atípico. Manteve, não obstante, o seu posicionamento no sentido de que o art. 190 

do CPC/2015 não se aplica ao órgão jurisdicional, tendo em vista a referência nele consignada 

às “partes”. Para compatibilizar ambas as ideias defendidas, o autor aponta que a fonte da 

capacidade negocial do órgão jurisdicional residiria no princípio da adequação, em parte 

previsto no art. 139, VI, do CPC/2015 e extraível da cláusula geral do devido processo legal 
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 AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do magistrado em face dos negócios jurídicos processuais. Revista de 

Processo, São Paulo, n. 246, ago./2015, p. 233-234. 
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(p. 383-384)
58

. 

Muito embora a conclusão alcançada pelo autor coincida com aquela adotada por este 

trabalho (possibilidade de o juiz celebrar negócios processuais atípicos), reputa-se que o art. 

6º e, em especial, o art. 190 do CPC/2015 conferem lastro suficiente a esse entendimento, 

servindo a menção ao princípio da adequação apenas como reforço argumentativo. 

 

3.2.1.3 Vontade consciente e autorregrada 

 

A existência de manifestação de vontade consciente e autorregrada (dotada de poder de 

autorregramento) é elemento cerne de todo negócio jurídico, inclusive das convenções 

processuais atípicas, que pressupõem a convergência de vontades conscientes e autorregradas 

de todos os sujeitos que dela participem (no mínimo dois). 

Dir-se-á consciente a manifestação de vontade quando aquele que a exterioriza assim o 

faz com conhecimento do sentido próprio de sua conduta e das circunstâncias que subjazem à 

manifestação ou declaração. No primeiro caso, não haverá manifestação/declaração 

consciente de vontade, por exemplo, de quem realiza um gesto indicativo de determinada 

prática comercial (como o lance em leilão), desconhecendo seu significado próprio para a 

ocasião. O mesmo se diga de quem deixa de se manifestar em assembleia por se encontrar 

ausente de seus sentidos, não podendo de tal omissão ser inferida a prática de um ato 

qualquer, como o ato de votar
59

. 

Na segunda situação, não haverá vontade consciente se o contratante que emite a sua 

declaração/manifestação de vontade desconhece as circunstâncias a ela subjacentes. Marcos 

Bernardes de Mello exemplifica citando a hipótese de falecimento do administrador de uma 

fazenda e assunção da gestão pelo vizinho do titular do bem. O recebimento, pelo dono da 

fazenda, dos produtos dela hauridos não terá o significado de concordância tácita com a nova 

gestão se o referido proprietário sequer tinha conhecimento da morte de seu antigo 
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 AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do magistrado em face dos negócios jurídicos processuais: já uma 

releitura. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 2. ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016, p.383-385. 
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 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 141. 
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administrador
60

. 

O que há de comum em todas as hipóteses acima explicitadas é que, nelas, o agir ou o 

omitir-se do sujeito não se arrima em uma vontade de praticar o comportamento equivalente 

ao descrito no suporte fático da norma
61

. Não se trata de conhecer o conteúdo normativo e 

pretender atuar em conformidade a ele; cuida-se de manifestar/declarar a vontade em praticar 

conduta que equivalha ao descrito no suporte fático da norma, ainda que se desconheça a 

existência desta. 

A expressão vontade inconsciente é contraditória em seus próprios termos, já que a 

vontade, para sê-lo, pressupõe consciência. Vontade inconsciente é vontade inexistente. Trata-

se de hipótese de preenchimento insuficiente do suporte fático da norma, redundando na 

inexistência de ato ou de negócio jurídico, conforme o caso.  

Havendo vontade, mas tendo sido emitida de forma defeituosa (fundada, por exemplo, 

em erro, dolo ou coação), dir-se-á existente o ato ou negócio jurídico (houve preenchimento 

suficiente do suporte fático normativo), porém maculada estará a sua validade, ante o 

preenchimento deficiente de tal suporte. Em suma, desde que exteriorizada a vontade de 

praticar um ato que figure como suporte fático de uma norma jurídica, preenchido está o 

elemento cerne dessa norma
62

. 
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 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 141-142. 
61

 DIDIER JUNIOR, Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos fatos jurídicos processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2011, p. 53. 
62

 Ao plano da existência remete Marco Di Spirito quando trata do controle de formação dos negócios jurídicos 

processuais. Por intermédio desse controle, afirma o autor, exige-se da parte que detenha conhecimento acerca 

de um dado essencial ao negócio jurídico que sobre ele informe a outra parte, antes mesmo da celebração do 

acordo (dever de informação) e que o faça de modo efetivo, claro, correto (dever de transparência). Ausente tal 

informação, que se volve a reduzir o desequilíbrio entre as partes, inexistirá, no entender do autor, manifestação 

de vontade livre e racional indispensável à existência do negócio. Ainda segundo Marco Di Spirito, incidindo a 

vontade humana sobre um dado substrato (informação), não haveria contrato quando se houvesse de supor 

vontade acerca de informação desconhecida. Sendo a vontade elemento de existência do negócio, deve haver 

forma de controle da incidência da norma jurídica sobre tal suposto fático, ou seja, controle de formação do 

negócio jurídico. Caberia, assim, ao detentor do dado essencial munir-se de prova da transmissão da informação, 

cumprindo com seus deveres de informação e transparência; do contrário, reputar-se-ia inexistente o negócio 

jurídico celebrado. O autor propõe a adoção de cuidados especiais na formação do negócio jurídico processual, 

com o fito de que sejam observados os deveres de informação e de transparência. Aponta a necessidade de que 

as cláusulas que versem sobre negócios processuais, no bojo de contratos de direito material, sejam destacadas 

das demais disposições (mesmo que não se trate de contrato de consumo) e precedidas de título indicativo que as 

identifique. Recomenda, ainda, que as concessões feitas no negócio processual sejam explicitadas em 

consideranda no corpo do instrumento contratual. Conclui que caberá ao juiz reconhecer, com base no art. 190, 

parágrafo único, do CPC/2015, a inexistência de disposição que desrespeite o critério de controle de formação 

(respeito à informação e à transparência) (DI SPIRITO, Marco Paulo Denucci. Controle de formação e controle 

de conteúdo do negócio jurídico processual. Revista de Direito Privado, ano 16, v. 63, jul.-set./2015, p. 138-

152). Este posicionamento não é compartilhado neste trabalho. Haverá, de fato, situações excepcionais em que a 

privação da informação se revele de tal monta que não se possa inferir, da vontade manifestada, sequer a 

intenção de praticar o ato que figure como suporte fático da norma jurídica. Neste caso, poder-se-á falar em 
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O autorregramento da vontade, por sua vez, no que diz respeito às convenções atípicas, 

encontra fundamento normativo no art. 190 do CPC/2015, lastreando-se, ainda, no princípio 

da liberdade. Para o órgão jurisdicional, o art. 190 do CPC/2015, em conjunto com os 

princípios da cooperação e da adaptabilidade, é a base de onde se extrai o âmbito de 

discricionariedade que lhe confere o poder de autorregramento da vontade manifestada em 

sede negocial. 

 

 3.2.2 Objeto: referibilidade a um processo 

 

A cláusula geral de atipicidade da negociação processual do art. 190 do Código de 

Processo Civil de 2015 preconiza ser possível a celebração de convenções processuais que 

tenham por objeto a estipulação de mudanças no procedimento, para ajustá-lo às 

especificidades da causa, ou a disposição sobre situações jurídicas processuais (ônus, poderes, 

faculdades e deveres processuais)
63

. 

O negócio jurídico, para ser qualificado como processual, deve referir-se a um processo, 

atual ou futuro, ao qual se direcionam seus efeitos. Muito embora também possam ser 

qualificados como processuais os negócios que dispõem sobre o objeto litigioso do processo, 

os quais produzem, a um só tempo, eficácias material e processual, não é deles que se ocupa o 

art. 190 do CPC/2015. Esta cláusula geral regula os negócios processuais cujo objeto é o 

processo (procedimento e situações jurídicas processuais)
64

. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
insuficiência do preenchimento desse suporte fático e, pois, em inexistência do negócio jurídico processual. Na 

maioria dos casos, porém, a inobservância dos deveres de informação e de transparência acarretará mácula à 

boa-fé objetiva, ensejando o nascimento de um ato jurídico defeituoso, passível de decretação de sua invalidade. 

Não por outra razão, aliás, se o contrato formado com deficiência de informação a uma das partes a esta 

beneficiar, será reputado existente, válido e eficaz, aplicando-se a lógica de que não há nulidade sem prejuízo. 

Caso se tratasse de vício de inexistência, impassível de convalidação, tal conclusão não seria alcançável. De todo 

modo, as sugestões apresentadas pelo autor quanto à adoção de cuidados especiais na formação dos negócios 

jurídicos processuais auxiliam na prevenção da decretação de invalidade do negócio. Também reconhecendo o 

dever de informação (consentimento informado) como requisito de validade dos negócios processuais, inclusive 

com ponderações acerca de convenções em que figure como parte povo indígena, ver: CABRAL, Antônio do 

Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 280-283. 
63

 O Enunciado nº 257 do FPPC enfatiza a existência de duplo objeto previsto para as convenções processuais no 

art. 190 do CPC/2015, ao estatuir: “O art. 190 autoriza que as partes tanto estipulem mudanças do procedimento 

quanto convencionem sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais”.  
64

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1., p. 381. 
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3.2.2.1 Alteração do procedimento 

 

O objeto da convenção processual pode estar relacionado à alteração procedimental. 

Admite-se que as partes, em linhas gerais, escolham, dentre as opções apresentadas pelo 

ordenamento jurídico, o procedimento a ser seguido
65

. Podem, ainda, construir um novo rito, 

suprimindo atos processuais, invertendo a ordem de sua realização, alterando a forma de tais 

atos
66

 ou o prazo para a sua prática
67-68

, dentre outras possibilidades. Tais acordos processuais 

ensejam, como regra, a derrogação de regras preestabelecidas para o desenvolvimento 

processual
69

. 

Eduardo Talamini intitula os negócios processuais que têm por objetivo promover 

alterações no procedimento de negócios jurídicos meramente procedimentais
70

. Cita como 

exemplos típicos o calendário processual
71

, tido como mero “ajuste de agendas”, e a cláusula 

                                                           
65

 A escolha procedimental pode decorrer de negócio jurídico unilateral, a exemplo de quando a parte elege o 

procedimento a ser seguido, diante de opções previamente disponibilizadas pelo ordenamento jurídico (ex.: 

mandado de segurança ou procedimento ordinário). Sendo viável a escolha unilateral do procedimento, nada 

deve impedir que também seja possível sua eleição por acordo entre as partes. Nesse sentido: NOGUEIRA, 

Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 226-227. 
66

 Enunciado nº 580 do FPPC: “É admissível o negócio processual estabelecendo que a alegação de existência de 

convenção de arbitragem será feita por simples petição, com a interrupção ou suspensão do prazo para 

contestação”.  
67

 Enunciado nº 579 do FPPC: “Admite-se o negócio processual que estabeleça a contagem dos prazos 

processuais em dias corridos”.  
68

 Defendendo que a negociação de prazos processuais peremptórios dependeria de concertação entre partes e 

juiz: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São 

Paulo: RT, 2015, p. 702. 
69

 ARENHART, Sérgio Cruz; OSNA, Gustavo. Os “acordos processuais” no novo CPC – aproximações 

preliminares. Revista eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, v. 04, n. 39, abr./2015, p. 104; 

DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1., p. 385. A 

cláusula geral do art. 190 do CPC/2015 dissocia-se da ideia segundo a qual o procedimento seria indisponível 

(ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. São Paulo: RT, 2015, v.1, p. 363). 
70

 TALAMINI, Eduardo. Um processo pra chamar de seu: nota sobre os negócios jurídicos processuais. 

Disponível em:  <https://www.academia.edu/17136701/Um_processo_pra_chamar_de_seu_nota_sobre_os_neg 

%C3%B3cios_jur%C3%ADdicos_processuais>, p. 10-12. Acesso em: 17/11/2015.  
71

 Eduardo José da Fonseca Costa diferencia o acordo de procedimento do acordo de calendarização. No 

primeiro caso, as partes definem sob que procedimento a demanda tramitará, podendo, inclusive, dispor sobre a 

forma e a sequência dos atos que o compõem (flexibilização procedimental), sem, no entanto, definir uma data-

limite para a prática de cada um deles. As partes podem criar um procedimento especial in concreto, a ser 

aplicado à sua demanda. No segundo caso, as partes têm por escopo estruturar um cronograma para a prática de 

atos processuais. Nada impede que o pacto de calendarização seja acessório de um pacto de procedimento, 

embora possa também existir sem este, ou seja, sem flexibilização procedimental. Ambos são negócios 

processuais (COSTA, Eduardo José da Fonseca. Calendarização processual. In: CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 360-361). Em 

verdade, o pacto de calendarização pode ser enquadrado como uma espécie de pacto de procedimento em que o 

objeto da disciplina é o tempo dos atos processuais, o momento para a sua prática, bem como a alteração da 

forma de intimação das partes, que se dá, para todos os atos agendados, pela celebração do calendário, 

dispensando-se a necessidade de intimações específicas para cada ato. 
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de eleição de foro
72

.  

A flexibilização procedimental
73

 é fenômeno que atende à necessidade de adaptação do 

rito às peculiaridades da causa. De relação aos acordos de procedimento, segundo anuncia 

Pedro Nogueira, tais especificidades correspondem às circunstâncias eleitas pelas partes como 

justificadoras da atribuição de tratamento diferenciado à demanda
74

. 
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 Antonio do Passo Cabral reconhece natureza híbrida ao acordo de eleição de foro, do qual decorrem, a um só 

tempo, efeitos dispositivos (modificação do procedimento) e obrigacionais (cria para as partes o dever de se 

dirigirem ao foro escolhido e não ao legal) (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: 

Juspodivm, 2016, p. 75). A perspectiva que considera a cláusula de eleição de foro como negócio jurídico 

processual capaz de alterar o procedimento é mais bem compreendida caso se adote o sentido amplo de forma do 

ato jurídico, ou seja, abarcante da forma propriamente dita, do tempo e do lugar de sua prática.  Nesse sentido, ao 

promover, negocialmente, a alteração do local abstratamente previsto em lei para a prática do ato processual 

inaugural (ajuizamento da demanda), estar-se-ia modificando a forma (lato sensu) do ato processual e, por 

conseguinte, o procedimento, enquanto ato complexo de formação sucessiva formado pela multiplicidade de atos 

que congrega. De todo modo, reputa-se mais adequado o enquadramento do acordo de eleição de foro como 

negócio obrigacional.   
73

 Trícia Cabral esclarece que essa flexibilização pode decorrer de imposição legal, de ato judicial, de ato 

conjunto das partes e do juiz ou de ato de disposição das partes (CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Reflexos das 

convenções em matéria processual nos atos judiciais. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro 

Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 218-219). Fernando da Fonseca 

Gajardoni aponta a existência de três distintos modelos de flexibilização do procedimento: a legal (subdividida 

em genérica – que ocorre quando a lei confere autorização ao juiz para adaptar o procedimento à causa, sem 

indicar expressamente em que consistiria tal alteração – e alternativa – que se verifica quando o legislador 

confere ao juiz a possibilidade de adaptar o procedimento à causa, apresentando-lhe, para tanto, modelos 

alternativos de procedimento, ficando a escolha do juiz jungida aos modelos legalmente traçados), a judicial 

(adaptação esta que se faz sem arrimo em previsão legal expressa) e a voluntária, levada a efeito por acordo entre 

os sujeitos processuais, especialmente as partes. (GAJARDONI, Fernando da 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. 138-139). A hipótese de flexibilização voluntária, referida 

por Gajardoni em sua obra, é aquela de que atualmente cuida o art. 190 do CPC/2015. Por sua vez, Diogo 

Almeida reconhece cinco distintos modelos de flexibilização procedimental: por procedimento livre (lei confere 

liberdade aos sujeitos processuais para regrarem o procedimento, o que ocorre, por exemplo, quando ele fica 

subsumido aos princípios da simplicidade e da informalidade), por procedimento opcional (que equivale, no 

geral, à flexibilização legal alternativa referida na classificação de Gajardoni), por procedimento em calendário 

(procedimento segue calendário estabelecido pelo juiz, após ouvida das partes), por procedimento legal 

adaptável (trata-se de flexibilização judicial) e por procedimento convencional (que é a hipótese do art. 190 do 

CPC/2015) (ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções 

processuais no processo civil. São Paulo: LTr, 2015, p. 30-31 e 56). Embora todos os modelos de flexibilização 

tenham por objetivo garantir que o procedimento seja adequado às peculiaridades do direito cuja tutela se busca 

em juízo, interessa, no particular, a flexibilização procedimental negocial. 
74

 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 228. 

Fernando da Fonseca Gajardoni reputa “infeliz” a inserção, no art. 190 do CPC/2015, da expressão “para ajustá-

lo às especificidades da causa”, entendendo que a alteração procedimental poderá ser feita sempre que for 

conveniente às partes e desde que respeitados os requisitos de validade da convenção, ainda que não exista 

qualquer especificidade objetiva ou subjetiva na demanda capaz de lhe dar suporte (GAJARDONI, Fernando da 

Fonseca. Comentário ao art. 190. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre 

Vasconcelos; OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte de. Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015, 

parte geral. São Paulo: Forense, 2015, p. 624-625). Os posicionamentos de Pedro Henrique Nogueira e Fernando 

Gajardoni harmonizam-se. Não se pode simplesmente desconsiderar o requisito legal consagrado no art. 190 do 

CPC/2015; sua interpretação, porém, há de ganhar a amplitude consentânea com a concretização do princípio do 

respeito ao autorregramento da vontade no processo. De todo modo, esse requisito somente se aplica ao acordo 

sobre o procedimento, não se estendendo à convenção que verse sobre situação jurídica processual. Nesse 

sentido, esclarece o Enunciado nº 258 do FPPC: “As partes podem convencionar sobre seus ônus, poderes, 

faculdades e deveres processuais, ainda que essa convenção não importe ajustes às especificidades da causa”. 
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Assim, por exemplo, poderão as partes, em convenção processual celebrada antes do 

surgimento do processo, estipular a supressão da audiência de conciliação ou de mediação 

regrada pelo art. 334 do CPC/2015. Tal convenção dispensá-las-ia de atender ao 

procedimento previsto nos §§4º, I, e 5º do referido artigo, destinados a regrar a dispensa da 

realização da assentada. Faculta-se às partes, ainda, pactuar, em conjunto com o juiz, que as 

intimações judiciais sejam feitas por meios mais expeditos de comunicação, a exemplo de 

redes sociais como o WhatsApp e o Telegram, em detrimento das formas legais previstas nos 

arts. 270, 272, 273 e 275 do CPC/2015
75

. 

O órgão jurisdicional também pode ser sujeito de negócio processual atípico celebrado 

com as partes tendo por objeto o procedimento. É o que sucede, por exemplo, na execução 

negociada de políticas públicas em juízo
76

 ou, ainda, em convenção que busque disciplinar o 

procedimento do incidente para exercício do direito à distinção, estabelecendo critérios e 

momento processual para delimitação do(s) precedente(s) aplicável(is) ao caso, critérios de 

demonstração do distinguishing pelas partes e prazos de manifestação
77

. 

 

3.2.2.2 Disposição sobre situações jurídicas processuais 

 

A categoria de negócios processuais cujo objeto consiste na disposição sobre situações 

jurídicas processuais é denominada por Eduardo Talamini de negócios jurídicos com objeto 
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 No primeiro caso, o acordo suprimiria ato processual; no segundo, alteraria a sua forma. Em ambas as 

circunstâncias, há derrogação de normas processuais. O Enunciado nº 19, na redação alterada no VI FPPC, 

consagra como admissíveis ambos os pactos: “São admissíveis os seguintes negócios processuais, dentre outros: 

(...) pacto de mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, inclusive com a correlata previsão de 

exclusão da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de exclusão contratual da 

audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; (...) previsão de meios alternativos de 

comunicação das partes entre si (...)” 
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 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 387; 

TAVARES, João Paulo Lordelo Guimarães. Da admissibilidade dos negócios jurídicos processuais no novo 

Código de Processo Civil: aspectos teóricos e práticos. Revista de processo, São Paulo, ano 41, n. 254, abr./2016, 

p. 101. Eduardo José Fonseca da Costa, em trabalho específico sobre o tema, qualifica a execução negociada de 

políticas públicas em juízo como negócio bilateral, excluindo, pois, a participação do juiz (COSTA, Eduardo 

José da Fonseca. A “execução negociada” de políticas públicas em juízo. Revista de processo, São Paulo, n. 212, 

out./2012, p. 48). 
77

 O delineamento do conteúdo jurídico mínimo do direito à distinção no ordenamento jurídico brasileiro, assim 

como a apresentação de sugestões para a adoção de um procedimento para a sua realização prática foram 

apresentados pela autora em: BARREIROS, Lorena Miranda Santos. O direito à distinção no sistema processual 

civil brasileiro: perspectivas à luz do projeto de novo Código de Processo Civil. Revista Brasileira de Direito 

Processual, Belo Horizonte, ano 23, n. 89, p. 107-125, jan.-mar./2015. 
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processual em sentido estrito ou de negócios propriamente processuais
78

. 

O art. 190 do CPC/2015 refere-se à possibilidade de convenção sobre ônus, poderes, 

faculdades e deveres processuais. O termo “poderes” referido no texto normativo deve ser 

compreendido em sentido amplo, abarcando direitos subjetivos e potestativos e poderes 

propriamente ditos
79

.  

É possível, pois, que as partes celebrem convenção processual para que não se promova 

execução provisória
80

, ou, ainda, para retirar efeito suspensivo de recurso, permitindo-se, 

desse modo, execução provisória em hipótese a princípio não cabível
81

. 

Paula Costa e Silva suscita questionamento quanto à efetiva autonomia entre os dois 

objetos legalmente previstos para os negócios processuais (procedimento e situações jurídicas 

processuais). Em suas ponderações, a autora esclarece que o ajuste procedimental implicará, 

ainda que de modo indireto, na regulação acerca do modo de exercício de situações jurídicas 

processuais. De outro lado, a disposição de situações processuais provocará, não raro, 

repercussões no âmbito procedimental
82

. A autora põe em dúvida, portanto, a divisão 

realizada pela doutrina entre acordos dispositivos (sobre o procedimento) e obrigacionais 

(sobre as situações jurídicas processuais)
83

, reputando inviável a separação entre as categorias. 

De fato, as realidades do procedimento e das situações processuais não são estanques e 

                                                           
78

 O autor menciona como exemplos o pacto de instância única, o acordo para não provocar intervenção de 

terceiros e a convenção para criação de litisconsórcio necessário ou substituição processual convencional, além 

da convenção sobre ônus da prova e a designação convencional de perito (TALAMINI, Eduardo. Um processo 

pra chamar de seu: nota sobre os negócios jurídicos processuais. Disponível em:  

<https://www.academia.edu/17136701/Um_processo_pra_chamar_de_seu_nota_sobre_os_neg%C3%B3cios_jur

%C3%ADdicos_processuais>, p. 12. Acesso em: 17/11/2015). 
79

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1., p. 385. 
80

 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 228. 
81

 Enunciado nº 19 do FPPC: “São admissíveis os seguintes negócios processuais, dentre outros: pacto de 

impenhorabilidade, acordo de ampliação de prazos das partes de qualquer natureza, acordo de rateio de despesas 

processuais, dispensa consensual de assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo de recurso, acordo 

para não promover execução provisória; pacto de mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, 

inclusive com a correlata previsão de exclusão da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; 

pacto de exclusão contratual da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de 

disponibilização prévia de documentação (pacto de disclosure), inclusive com estipulação de sanção negocial, 

sem prejuízo de medidas coercitivas, mandamentais, sub‐rogatórias ou  indutivas; previsão de meios alternativos 

de comunicação das partes entre si; acordo de produção antecipada de prova; a escolha consensual de 

depositário-administrador no caso do  art. 866; convenção que permita  a presença da parte contrária no decorrer 

da colheita de depoimento pessoal”. 
82

 SILVA, Paula Costa e. Pactum de non petendo: exclusão convencional do direito de acção e exclusão 

convencional da pretensão material. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). 

Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 299-300.  
83

 Classificação adotada por CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, 

p. 72-75. O próprio autor, à p. 75, reconhece que há situações em que a distinção entre as modalidades de 

convenção não se revela evidente, sendo possível a existência de acordos que congreguem ambas as 

características. De todo modo, Antonio do Passo Cabral mantém a diferenciação apresentada. 
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independentes, na medida em que as situações processuais surgem e são exercitadas no bojo 

do procedimento, ao mesmo tempo em que o compõem. 

A resposta quanto ao objeto do negócio processual, se pertinente ao procedimento ou a 

situação jurídica processual, será haurida, pois, mais por critérios de preponderância do que 

de exclusividade. Buscar-se-á evidenciar qual o objetivo em primeiro grau perseguido pelas 

partes ao celebrar a avença; se conformar o procedimento, derrogando normas a ele 

aplicáveis, ou se criar direitos e obrigações por meio da disposição de situações processuais. 

Este objetivo definirá o objeto do negócio, ainda que, em grau secundário, o acordo reflita 

sobre objeto diverso.  

 

3.2.3 Forma (em sentido amplo) 

 

Ao se fazer menção ao elemento formal de existência de um ato jurídico processual (e, 

pois, de um negócio processual), ao termo forma podem se conferir duas distintas 

significações. Em um primeiro sentido, toma-se “forma” em sua acepção ampla, 

compreensiva de três distintas dimensões: a forma propriamente dita, o lugar e o tempo. No 

segundo sentido, forma é vista em acepção restrita, significando apenas o meio de 

exteriorização do ato
84

. 

Flávio Luiz Yarshell, apesar de não adotar a acepção ampliada do vocábulo forma, 

indica o lugar e o tempo como elementos extrínsecos de existência do negócio processual, ao 

lado dos sujeitos agentes. O lugar do negócio processual equivale ao local em que foi 

celebrado, que não necessariamente corresponde àquele em que o negócio deverá produzir 

seus regulares efeitos
85

. Pode-se referir, ainda, à sede de prática do ato (dentro ou fora do 

processo). 

O tempo consiste na data de celebração do negócio processual, que poderá ocorrer antes 

do advento do processo ou durante o seu curso, em qualquer etapa processual, desde que se 

trate de negócio concernente a fase ainda não ultimada. O tempo do negócio condiciona o que 
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 KOMATSU, Roque. Da invalidade no processo civil. São Paulo: RT, 1991, p. 219-220. O autor faz uso da 

acepção ampla de forma, contemplando neste conceito as noções de tempo e lugar. 
85

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

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

67-68. No mesmo sentido, reconhecendo ao negócio jurídico de modo geral elementos intrínsecos (forma, objeto 

e circunstâncias negociais, estas correspondentes ao que resta da declaração de vontade quando extraídas a forma 

e o objeto) e extrínsecos (agente, lugar e tempo): AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: 

existência, validade e eficácia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 31-33 
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poderá ser convencionado e a legislação aplicável ao acordo. O autor enfatiza que a regra de 

eficácia imediata da lei processual não se aplica ao negócio jurídico, devendo-se resguardar o 

ato jurídico perfeito e o direito adquirido, ressalva feita à superveniência de norma cogente 

que inviabilize a execução do conteúdo do negócio
86

. 

A forma em sentido estrito (meio de exteriorização do ato jurídico) não é comumente 

inserida no suporte fático das normas jurídicas como elemento completante daquele. Não é 

habitual enquadrar-se uma forma específica como elemento de existência do ato jurídico, 

embora, em situações raras, isso possa acontecer (a exemplo do que ocorre com o 

testamento)
87

. O mais comum é que a adequação formal do ato ou negócio jurídico seja 

examinada sob o espectro do plano da validade. 

 

3.3 REQUISITOS DE VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS 

ATÍPICOS 

 

O ponto nodal de compreensão da cláusula geral de atipicidade da negociação 

processual prevista no art. 190 do CPC/2015 reside na definição dos seus limites de validade. 

Estabelecer o alcance do poder de autorregramento de cada sujeito processual, delinear os 

critérios de aferição da capacidade dos celebrantes, definir a esfera de licitude e de ilicitude 

dos objetos a serem convencionados são questões de extremo relevo para a adequada 

construção de sentido da cláusula aberta sob exame. 

As dificuldades inerentes à temática já foram reiteradas vezes aludidas pela doutrina
88

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

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 
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 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 50. 
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de explicitar os limites para tal celebração (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Convenções das partes sobre 

matéria processual. Revista de processo, São Paulo, n. 33, jan.-mar./1984, p. 184). No mesmo sentido, 

examinando a questão já sob a lente do art. 190 do CPC/2015: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios 

jurídicos processuais no processo civil brasileiro. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro 

Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 58; BUENO, Cássio Scarpinella. 

Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 191. Antonio do Passo Cabral registra que, com 
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As divergências doutrinárias transparecem em cada um dos pontos analisados, refletindo as 

incertezas próprias de um instituto a exigir, ainda, o amadurecimento advindo da sua 

confrontação com a prática forense, do debate à luz de casos concretos.  

A adequada concretização da cláusula geral em apreço não dispensará a concepção de 

uma nova mentalidade processual, de uma mudança da cultura processual em voga
89

, 

reconhecendo-se o valor e a importância do poder de autorregramento das partes na gestão 

processual. Essa compreensão deve estar arrimada no modelo cooperativo de processo, na 

valorização de uma participação consensual e democrática dos sujeitos do processo, voltada à 

obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Esse parâmetro 

permitirá, se não eliminar, ao menos reduzir consideravelmente a zona cinzenta que se 

apresentará na definição do que é ou não possível convencionar e de quem poderá fazê-lo e 

sob que circunstâncias. 

 

3.3.1 Partes plenamente capazes 

 

O texto normativo do art. 190 do CPC/2015 estabelece que poderão convencionar em 

matéria processual “as partes plenamente capazes”. Ao se tratar do pressuposto subjetivo de 

existência dos negócios processuais, já se explicitou o significado do termo “parte” utilizado 

no dispositivo em análise. A perquirição volve-se, agora, aos sentido e alcance da expressão 

“plenamente capazes”, lançada no texto legal. 

 

 3.3.1.1 Sobre a(s) acepção(ões) de capacidade no art. 190 do CPC/2015 

 

A capacidade das partes é requisito de validade dos negócios jurídicos em geral, estando 

prevista no art. 104 do Código Civil, ao lado da licitude, possibilidade e determinabilidade do 

objeto e da forma prescrita ou não defesa em lei. Sendo a capacidade jurídica um conceito 

                                                                                                                                                                                     
o advento da cláusula geral de negociação processual consagrada no art. 190 do CPC/2015, a questão fulcral em 

derredor dos acordos processuais passa a ser não mais a sua admissibilidade, mas, sim, os limites à sua 

celebração (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 216).  
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 MÜLLER, Julio Guilherme. Acordo processual e gestão compartilhada do procedimento. In: FREIRE, 

Alexandre et al (org.). Novas tendências do processo civil: estudos sobre o Projeto do Novo Código de Processo 

Civil. Salvador: Juspodivm, 2014, v. 03, p. 156. Também entendendo que a efetiva utilização da cláusula geral 

constante do art. 190 do CPC/2015 demandará uma mudança cultural: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Novo Código de Processo Civil: Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 172. 
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jurídico fundamental (ou lógico-jurídico), espraia-se por todos os ramos do direito. Sucede 

que a capacidade jurídica é noção geral, à qual são agregadas diversas capacidades 

específicas, como a capacidade delitual e a processual. A compreensão do requisito subjetivo 

imposto pelo texto normativo pressupõe, portanto, que se apreenda qual a específica 

capacidade a que se refere a cláusula geral de negociação processual.  

A capacidade jurídica é a aptidão para ser sujeito de direito, ou seja, para titularizar 

direitos e obrigações na ordem jurídica ou para ser titular de outra situação jurídica, ocupando 

uma posição como sujeito
90

. À referida capacidade, de caráter geral, contrapõem-se diversas 

capacidades específicas, relacionadas ao exercício de direitos e de deveres nos mais diversos 

campos do Direito. Há capacidades específicas normalmente enquadradas no Direito Privado 

(capacidade de agir, capacidade negocial, capacidade para comerciar, capacidade para praticar 

ato jurídico em sentido estrito, dentre outras) e no Direito Público (capacidade delitual, 

capacidade política, competência funcional). Dentre as segundas, figuram, ainda, as de Direito 

Processual (capacidade processual, capacidade postulatória)
91

. 

A capacidade negocial corresponde à capacidade de exteriorizar vontade apta a 

preencher o suporte fático de um negócio jurídico
92

. Trata-se de capacidade comumente 

examinada no âmbito do Direito Privado, assim como o é, no Direito Público, a capacidade de 

ser parte (pré-processual), que se caracteriza pela aptidão para o exercício da pretensão à 

tutela jurídica, na condição de autor, réu ou terceiro interessado
93

. A capacidade de ser parte 

pressupõe a capacidade jurídica, mas não a personalidade jurídica. Alguns entes 

despersonalizados possuem capacidade de ser parte (massa falida, condomínio, herança 

jacente ou vacante, espólio, sociedades e associações não personificadas – art. 75 do 

CPC/2015), assim como a possuem o nascituro e órgãos públicos, quando em defesa de suas 

prerrogativas institucionais. 

No campo processual, divisa-se a capacidade processual
94

, também intitulada de 
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 MELLO, Marcos Bernardes de. Achegas para uma teoria das capacidades em direito. Revista de direito 

privado, ano 01, n. 03, jul.-set./2000, p. 09-10 e 17-18. 
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 MELLO, Marcos Bernardes de. Achegas para uma teoria das capacidades em direito. Revista de direito 

privado, ano 01, n. 03, jul.-set./2000, p. 20. 
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privado, ano 01, n. 03, jul.-set./2000, p. 26. 
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 Há quem utilize a expressão capacidade processual em sentido amplo, com ela abarcando as capacidades de 

ser parte, de estar em juízo (ou capacidade processual em sentido estrito) e postulatória (MARINONI, Luiz 
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capacidade de estar em juízo ou capacidade de fato ou legitimatio ad processum, que consiste 

na aptidão para estar pessoalmente em juízo
95

, sem necessidade de representação ou 

assistência. O art. 70 do CPC/2015 confere, como regra, capacidade processual a todo aquele 

que se encontre no exercício de seus direitos civis, relacionando a capacidade de estar em 

juízo à capacidade de agir do direito material. Pode haver, no entanto, capacidade material e 

incapacidade processual, como ocorre com o réu preso revel ou com o réu revel citado 

fictamente, enquanto não constituir advogado (art. 72, II, do CPC/2015). Do mesmo modo, 

pode haver capacidade processual sem que haja capacidade civil (o eleitor de 16 anos tem 

capacidade processual plena para ajuizar ação popular)
96

. 

Há, ainda, a capacidade postulatória ou postulacional (ius postulandi), de caráter 

técnico, exigida para a prática de atos processuais postulatórios
97

 e atribuída aos advogados, 

públicos e privados, aos Defensores Públicos
98

 e ao Ministério Público, podendo ser plena, 

quando isenta de impedimentos legais, ou limitada, quando presentes tais impedimentos
99

. Há 

situações, ainda, em que a capacidade postulatória é atribuída a quem não se enquadra nas 

categorias profissionais antes aludidas, tal como ocorre nos Juizados Especiais (em causas 

inferiores a vinte salários mínimos) e na Justiça do Trabalho, em que dita capacidade é 

atribuída à própria parte
100

. 

Por fim, no âmbito do Direito Público (exercício de funções públicas), a capacidade de 

exercício de poderes e atribuições intitula-se competência funcional e atrela-se não à pessoa 

física titular do cargo ou da função pública, mas, sim, ao órgão que presenta. Até por essa 

razão, construiu-se, na seara do Direito Administrativo, a teoria do funcionário de fato, para, 

                                                                                                                                                                                     
Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008, 
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em homenagem ao princípio da boa-fé, conferir validade, em relação aos particulares, a ato 

administrativo praticado por pessoa investida em cargo ou função pública de modo 

irregular
101

. 

Voltando-se à compreensão do art. 190 do CPC/2015, verifica-se que a doutrina 

controverte quanto a qual espécie de capacidade deve estar associada aquela mencionada na 

cláusula geral sob exame. 

Diogo Almeida defende que o dispositivo em questão exigiria a capacidade de agir 

(capacidade de exercício) nas convenções prévias (celebradas antes do surgimento do 

processo) e a capacidade processual (capacidade de estar em juízo), nas convenções 

incidentais
102

. 

Barbosa Moreira, a seu turno, muito embora não analise especificamente o art. 190 do 

CPC/2015, afirma que a capacidade exigida para a celebração de negócios jurídicos 

processuais é a capacidade de ser parte (capacidade pré-processual de Direito Público) e não a 

capacidade civil, salvo a existência de regra jurídica especial que veicule exigência em 

sentido diverso
103

.  

Trícia Cabral interpreta a capacidade das partes em matéria de negócio processual como 

equivalendo à capacidade de ser parte, para as convenções celebradas extraprocessualmente, 

até que se verifique seu ingresso em um processo. Celebrado o acordo no bojo de um 

processo, haveriam de ser preenchidas pelas partes pactuantes as capacidades de ser parte, de 

estar em juízo e postulatória
104

. 

Marcelo Pacheco Machado afirma ser necessária a capacidade processual (capacidade 

de estar em juízo) para a celebração de negócios processuais
105

. Humberto Theodoro Junior, 
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Paulo, n. 33, jan.-mar./1984, p. 186. 
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241, mar./2015, p. 505-506. 
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Civil.  In: FREIRE, Alexandre et al. (org.). Novas tendências do processo civil: estudos sobre o Projeto do Novo 

Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2014, v. 03, p. 346. No mesmo sentido: CAMBI, Eduardo; 

NEVES, Aline Regina das. Flexibilização procedimental no novo Código de Processo Civil. In: DIDIER 
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Dierle Nunes, Alexandre Bahia e Flávio Pedron compreendem a capacidade sob análise como 

abrangente das capacidades processual e postulatória. Quanto ao órgão jurisdicional, referem-

se à competência e à imparcialidade, estendendo tais requisitos ao órgão do Ministério 

Público
106

. 

Rinaldo Mouzalas e Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior reconhecem como capaz 

para celebrar negócios jurídicos processuais o agente dotado de capacidade de ser parte e de 

capacidade de estar em juízo
107

. Fredie Didier Junior, por sua vez, defende que a capacidade 

vindicada pelo art. 190 do CPC/2015 é específica, compreendendo a capacidade processual, 

mas a ela não se limitando. Refere-se o autor à capacidade processual negocial, que abarcaria, 

inclusive, a não-vulnerabilidade do sujeito celebrante
108

. 

Segundo Eduardo Talamini, os requisitos de validade subjetivos dos negócios 

processuais (por ele intitulados “pressupostos subjetivos”) seriam a capacidade de ser parte e 

a capacidade de estar em juízo
109

.  

O apanhado de posicionamentos doutrinários apresentado confere uma visão 

panorâmica acerca das discussões que permeiam a delimitação do significado do termo 

capacidade previsto no art. 190 do CPC/2015. Do quanto exposto, conclui-se, em primeiro 

lugar, que este termo remete à capacidade jurídica, ou seja, à aptidão para ser titular de 

direitos e obrigações na ordem jurídica ou para ocupar uma posição como sujeito, 

titularizando uma situação jurídica. Mas tal afirmação não é capaz de conferir utilidade 

prática ao termo, já que tal capacidade tem caráter geral e está pressuposta em toda e qualquer 

                                                                                                                                                                                     
JUNIOR, Fredie (coord.); MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). Novo CPC 

doutrina selecionada. Salvador, Juspodivm, 2015, v. 1, p. 504, nota de rodapé 69; CUNHA, Leonardo Carneiro 
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capacidade específica. 

Exige-se, para a prática de qualquer ato negocial, a capacidade negocial, sem a qual o 

sujeito não se encontra apto a exteriorizar a manifestação ou declaração de vontade que se 

constitui no elemento nuclear de existência do negócio. A capacidade negocial é exigida 

também para os negócios processuais, celebrados antes ou durante o processo. Trata-se, a 

capacidade negocial, de conceito cujo âmbito de aplicação não se limita ao Direito Privado, 

encontrando assento, também, no Direito Público. 

Nos negócios processuais, ajustados antes ou após o surgimento do processo, é 

necessário que aquele que o celebra possa validamente exteriorizar a manifestação ou 

declaração de vontade constitutiva do negócio e que possua aptidão para ser parte em 

processo e para estar em juízo. Ser-lhe-á exigida, portanto, a capacidade processual 

negocial
110

. A capacidade de agir, invocada por parte da doutrina como requisito de validade 

dos negócios prévios, não possui pertinência com o negócio celebrado, cuja referibilidade a 

um processo o torna peculiar e diferenciado dos negócios materiais.  

Assim, por exemplo, o art. 1º da Lei nº 4.717/1965 confere a qualquer cidadão 

legitimidade para propositura de ação popular, provando-se a cidadania com a apresentação 

do título eleitoral (art. 1º, §3º, da Lei nº 4.717/1965). Facultando-se o alistamento eleitoral aos 

maiores de 16 (dezesseis) anos e menores de 18 (dezoito) anos (art. 14, §1º, II, ‘c’, da 

CF/1988), conclui-se que, aos 16 (dezesseis) anos, um cidadão que porte seu título de eleitor 

será, no plano material, relativamente incapaz (art. 4º, I, do CC/2002) e, no âmbito processual, 

capaz para deflagrar a ação popular, sem necessidade de, para tanto, ser assistido
111

.  

Esse autor da ação popular poderá praticar atos qualificados como negócios processuais 

unilaterais, a exemplo da desistência da ação estabelecida no art. 9º da Lei 4717/65, ou 

celebrar convenções processuais típicas, tal como o calendário processual previsto no art. 191 

do CPC/2015. Do mesmo modo, não havendo incompatibilidade com as peculiaridades da 

demanda, poderá celebrar acordos processuais atípicos, com lastro no art. 190 do CPC/2015 

(a exemplo de pacto para ampliação de tempo de sustentação oral). 

Não se exige a capacidade postulatória para a celebração de negócios jurídicos 
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 Defendendo a exigência da capacidade processual negocial para a celebração de negócios prévios, Fredie 
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processuais
112

. Uma vez que a parte pode, sem a participação do advogado, pactuar com a 

parte contrária transação com vistas à extinção do feito, dispondo do direito material que 

integra o objeto litigioso do processo
113

, nada impede que, da mesma forma, disponha sobre o 

procedimento ou sobre situações jurídicas processuais diretamente.  

A exigência de capacidade postulatória, aliás, restringe-se à prática de atos processuais 

postulatórios
114

. A ressalva que se faz, apenas, concerne à circunstância de tais escolhas 

demandarem, no mais das vezes, conhecimento técnico-especializado que, se não obriga, 

recomenda que tais acordos se façam sob a orientação de um advogado
115

. 
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 Apesar de defender a mesma conclusão lançada neste trabalho, quanto ao fato de não ser necessária, à 
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115
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divórcio por escritura pública, resguardando-se a necessidade de assistência de advogado (CABRAL, Antônio do 
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técnica de uma das partes convenentes ou a dificuldade de  interpretação do acordo em juízo pela ausência de 

utilização de linguagem técnico-jurídica. De todo modo, a atuação do advogado será necessária para conferir 

efetividade ao negócio, promovendo a sua juntada aos autos, requerendo a sua homologação (quando exigida por 

lei) e o seu cumprimento (quando descumprida pela parte contrária) e adotando os atos processuais compatíveis 

com o acordo processual avençado entre as partes convenentes, salvo quando dispensada por lei a assistência por 

advogado. Nesse particular, cuidando, embora, de negócio jurídico processual pertinente ao objeto litigioso do 

processo (transação), Vitor Gonçalves Machado posiciona-se no mesmo sentido ora defendido, ao afirmar a 
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homologação judicial, por petição (MACHADO, Vitor Gonçalves. Sobre a não homologação de acordos por 
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Conclui-se, portanto, que o termo capacidade previsto no art. 190 do CPC/2015 

contempla significado específico, correspondente à capacidade processual negocial, quer se 

trate de negócio jurídico processual celebrado antes ou após o surgimento do processo. 

Deve-se examinar, ainda, o conceito de capacidade quando o sujeito do negócio 

processual for o órgão jurisdicional. Neste caso, a capacidade processual negocial será 

preenchida pela esfera de poder-dever discricionário outorgado ao Estado-Juiz, pela 

competência (funcional) e pela imparcialidade. 

Roberto Marengo, a despeito de entender que a discricionariedade é um dever
116

, não 

exclui a atividade de escolha do juiz, voltada a definir o conteúdo do ato apto a cumprir esse 

dever do modo mais idôneo ao alcance do objetivo da norma que o fixou. A 

discricionariedade é uma posição jurídica subjetiva titularizada pelo juiz
117

. 

A discricionariedade judicial, quando concernente ao procedimento, confere ao 

magistrado espaço para modelar o rito, a fim de que este atenda ao escopo da norma atributiva 

da discricionariedade, respeitando-se as demais normas cogentes do ordenamento jurídico e 

atendo-se ao dever de fundamentação das decisões judiciais. Por esses critérios, o ato 

discricionário é sindicável
118

. 

Assentada a noção de capacidade haurida da cláusula geral de negociação processual, 

remanesce, ainda, o questionamento quanto à significação do termo “plenamente” que 

qualifica essa capacidade. Trata-se do próximo ponto a enfrentar. 

 

3.3.1.2 Partes plenamente capazes: a interpretação da expressão lançada no art. 190 do 

CPC/2015 

 

Ao estabelecer que as convenções processuais podem ser celebradas por “partes 

plenamente capazes”, o art. 190 do CPC/2015 suscita o debate quanto à possibilidade de que o 

absoluta ou relativamente incapaz convencione em matéria processual, suprindo-se a sua 
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incapacidade pela representação ou assistência, respectivamente. 

Parte da doutrina refuta esta possibilidade, entendendo que nem mesmo com o 

suprimento da incapacidade estaria aberta a tais sujeitos a via negocial processual
119

. Outra 

parcela de doutrinadores admite a viabilidade de o incapaz, suprida a incapacidade, celebrar 

acordos processuais
120

.  

Como regra, as incapacidades relativa e absoluta são aquelas extraídas do Código Civil, 

particularmente dos seus arts. 3º e 4º. Há coincidência parcial entre a incapacidade civil e a 

processual, excetuando-se os casos em que a lei processual confira capacidade de estar em 

juízo a quem não detenha capacidade civil ou, ao revés, retire de quem tenha capacidade de 

agir material a plena capacidade processual. 

O regime de (in)capacidades civis sofreu profunda alteração pelo advento da Lei nº 

13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Referido diploma normativo restringiu a 
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incapacidade absoluta aos menores de 16 (dezesseis) anos
121

, excluindo desse espectro as 

pessoas com deficiência
122

. Do rol de relativamente incapazes, previsto no art. 4º do Código 

Civil, foram excluídas as referências aos que “por deficiência mental, tenham o discernimento 

reduzido” e aos “excepcionais, sem desenvolvimento mental completo”. Em seu lugar, foi 

incluída a menção às pessoas que, por causa transitória ou permanente, não possam exprimir 

sua vontade (tidas, no regime anterior, como absolutamente incapazes)
123

. 

A pessoa com deficiência possui, como regra, capacidade plena para os atos da vida 

civil, nos termos dos arts. 6º e 84 da Lei nº 13.146/2015. Da mesma forma, lhe é reconhecida, 

como regra, a capacidade processual plena. Nos estritos limites da necessidade e das 

circunstâncias de cada caso, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, durante o 

período de tempo que se revelar necessário (art. 84, §§1º e 3º, da Lei nº 13.146/2015), sendo 

considerada relativamente incapaz quando não puder exprimir a sua vontade. Neste caso, uma 

vez que a curatela afeta atos relacionados aos direitos de natureza negocial (art. 85 da Lei nº 

13.145/2015), o questionamento formulado quanto à possibilidade de uma pessoa com 

deficiência sob regime de curatela celebrar negócio jurídico processual revela-se pertinente. 

Não se confunde a submissão de pessoa com deficiência a regime de curatela com a 

opção legal (direito potestativo) que lhe assiste de adotar processo de tomada de decisão 

apoiada (art. 84, §2º, da Lei nº 13.146/2015 e art. 1.783-A do CC/2002). Trata-se de medida 

inovadora no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, apresentada como alternativa à 

curatela e que não deve ser compreendida como passível de ensejar qualquer limitação à 

capacidade do apoiado
124

. 
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capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial”.  
124

 Nesse sentido: ROSENVALD, Nelson. A tomada de decisão apoiada. Disponível em: 

<http://genjuridico.com.br/2015/09/28/a-tomada-de-decisao-apoiada>. Acesso em: 09/01/2016; REQUIÃO, 

Maurício. Conheça a tomada de decisão apoiada, novo regime alternativo à curatela. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2015-set-14/direito-civil-atual-conheca-tomada-decisao-apoiada-regime-alternativo-

curatela#_ftn6 >. Acesso em: 09/01/2016. Segundo Requião, a tomada de decisão apoiada tem por escopo 

reforçar a validade de negócios celebrados pelo apoiado, uma vez que a lei confere, aos atos praticados nesta 

condição (e nos limites do apoio acordado), validade e eficácia perante terceiros, sem qualquer espécie de 

restrição. O terceiro com quem o portador de deficiência em processo de tomada de decisão apoiada negocie 

http://genjuridico.com.br/2015/09/28/a-tomada-de-decisao-apoiada
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Conclui-se, portanto, que a pessoa portadora de deficiência poderá celebrar convenções 

processuais prévias ou incidentais, desde que seja capaz de exprimir a sua vontade negocial 

(ou seja, que possua capacidade negocial). Eventual limitação ou incapacidade de expressão 

dessa vontade será superada pelo uso do processo de tomada de decisão apoiada 

(resguardando-se a capacidade do apoiado) ou pela curatela (hipótese em que o curatelado é 

considerado como relativamente incapaz). 

Nos acordos prévios, o principal óbice à celebração de acordos processuais por pessoas 

absoluta ou relativamente incapazes residirá na verificação de sua capacidade negocial, em 

geral somente existente quando suprida a incapacidade pela representação ou pela assistência, 

conforme o caso
125

. Nos acordos incidentais, a integração da capacidade abrangerá, ainda, a 

capacidade processual (art. 71 do CPC/2015). 

De todo modo, uma vez que os institutos da representação e da assistência têm por 

escopo, justamente, promover a integração da capacidade do representado e do assistido, 

respectivamente, não se verifica óbice a que, suprida a incapacidade, possam eles celebrar 

convenções processuais. Trata-se da mesma lógica, aliás, que permite ao incapaz a aquisição 

onerosa de bens e a prática de tantos outros atos negociais da vida civil. 

De se recordar, inclusive, que os acordos processuais são vocacionados a produzir 

efeitos em um processo. Neste, estando em jogo interesse de incapaz, haverá atuação do 

Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do CPC/2015), cabendo-lhe, 

nessa condição, suscitar eventual nulidade no pacto celebrado pelo incapaz. Tal medida 

reforça a proteção dispensada ao incapaz pelo ordenamento, sem, todavia, obstar-lhe a 

celebração de convenções processuais que lhe poderão trazer benefícios na esfera judicial
126

. 

Nesse sentido e adotando, inclusive, uma postura consentânea com o sistema de 

invalidação de atos processuais, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que a exigência 

legal de que a parte seja plenamente capaz deve ser aferida de relação ao sujeito celebrante 

                                                                                                                                                                                     
poderá, inclusive, solicitar que os apoiadores contra-assinem o acordo (art. 1783-A, §§4º e 5º, do CC/2002).  

Somente quando o negócio jurídico puder trazer risco ou prejuízo relevante ao apoiado e houver divergência 

entre este e um dos apoiadores, a questão deverá ser levada à decisão judicial, ouvindo-se previamente o 

Ministério Público (art. 1.783-A, §6º, do CC/2002). 
125

 Nos termos do art. 116 do CC/2002, “a manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus 

poderes, produz efeitos em relação ao representado”. Tome-se por exemplo, ainda, o art. 1.634, VII, do 

CC/2002: “Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do 

poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: (...) VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 

16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-

lhes o consentimento”. 
126

 Até por esta razão e em conjunto com o quanto já explicitado anteriormente, não se pode concordar com o 

teor do Enunciado nº 38 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, 

segundo o qual “somente partes absolutamente capazes podem celebrar convenção pré-processual atípica”.  



232 
 

que pode sofrer alguma espécie de prejuízo com o negócio. Sendo incapaz o favorecido com a 

convenção firmada, não haveria razão para decretar-lhe a invalidade
127

. 

Os limites para a celebração de convenções processuais por incapazes não estarão, 

portanto, na incapacidade em si, desde que suprida, mas, sim, no objeto do negócio e nos 

potenciais efeitos dele advindos. Se prejudiciais ao incapaz, poderão, conforme o caso, 

ensejar a decretação de invalidade do pacto. Se lhes trouxerem benefícios ou, ao menos, não 

lhes provocarem prejuízos
128

, a presença de incapaz em um dos polos do acordo, suprida a sua 

incapacidade, não será motivo, de per si, para reputá-lo inválido. 

Do mesmo modo, o condomínio poderá celebrar convenção processual, representado 

por seu síndico, a massa falida, pelo administrador judicial, e o espólio, por seu inventariante 

(arts. 75, V, VII e XI, do CPC/2015). As incapacidades desses entes serão supridas por seus 

representantes, tal como ocorre com a pessoa natural incapaz
129

.  

Os entraves impostos à celebração de tais convenções estarão relacionados aos limites 

próprios de atuação de cada representante. Dispõe, por exemplo, o art. 22, §3º, da Lei nº 

11.101/2005, ser vedado ao administrador judicial, sem autorização judicial, transigir sobre 

obrigações e direitos da massa falida. Haverão, portanto, de ser analisados com cautela os 

acordos processuais de disposição de direitos processuais celebrados sem autorização do juízo 

falimentar, especialmente quando puderem afetar, ainda que indiretamente, o direito material 

discutido em juízo (tal como ocorre com o pacto de instância única). 

O art. 22, §1º, da Lei nº 4.591/1964 limita a representação judicial do condomínio pelo 

síndico às atribuições conferidas pela referida lei e pela convenção. Restrições à celebração de 

acordos processuais poderão, pois, ser apostas na convenção do condomínio. Nesses casos, a 
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 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo 

civil. São Paulo: RT, 2015, v. 1, p. 529. Esse posicionamento vai ao encontro da ideia explicitada no Enunciado 

16 do FPPC, segundo o qual “o controle dos requisitos objetivos e subjetivos de validade da convenção de 

procedimento deve ser conjugado com a regra segundo a qual não há invalidade do ato sem prejuízo”. José 

Miguel Garcia Medina, do mesmo modo, embora não admita a celebração de negócio jurídico processual por 

absoluta ou relativamente incapazes, também registra que a decretação de invalidade do acordo não deverá 

ocorrer se este beneficiar o incapaz (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado. 

4. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 338-339). 
128

 Karl Larenz faz menção ao chamado “negócio jurídico indiferente”, assim entendido aquele que não traria ao 

incapaz nem vantagem nem desvantagem jurídica. A doutrina tedesca reputa-o eficaz, interpretando 

teleologicamente a regra de proteção ao incapaz (LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3. ed. 

Tradução: José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 467-468). 
129

 Flávio Luiz Yarshell reputa possível que o espólio, a massa falida e o condomínio celebrem negócios 

jurídicos, reconhecendo-lhes capacidade de estar em juízo (YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em 

matéria processual: rumo a uma nova era? In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique 

(coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 74-75). Em verdade, essa capacidade decorre da 

representação a que se sujeitam, sem a qual tais entes qualificam-se como incapazes. 
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celebração de tais negócios poderá ensejar a decretação de sua invalidade, por ilicitude do 

objeto (e não por incapacidade do sujeito celebrante da convenção). 

As pessoas jurídicas são civil e processualmente capazes, sendo presentadas (e não 

representadas, apesar de o texto legal inserido no art. 75, caput e incisos, I a IV, VIII e X do 

CPC/2015 utilizar esse termo) por seus órgãos, de modo que o agir destes é o agir da própria 

pessoa jurídica. Do mesmo modo, são presentadas em juízo as sociedades e associações 

irregulares, dotadas, desse modo, de capacidade processual
130

. 

 

3.3.1.3 A vulnerabilidade como incapacidade processual negocial  

 

A capacidade negocial é exigida para a celebração de todo e qualquer negócio jurídico, 

inclusive o processual, viabilizando a emissão de vontade apta à sua constituição. O adequado 

exercício do poder de autorregramento pelo sujeito pressupõe que este se insira em uma 

relação negocial na qual exista um mínimo de equilíbrio entre as posições dos acordantes. Do 

contrário, embora haja vontade consciente e autorregrada, terá sido manifestada por quem não 

detém capacidade negocial para fazê-lo, denotando-se a existência de vício capaz de ensejar a 

decretação da invalidade do negócio celebrado. 

A vulnerabilidade reflete uma fragilidade humana, uma espécie de incapacidade. No 

contexto negocial
131

, cuida-se de característica relacional de determinadas pessoas ou grupos 

de pessoas
132

, indicativa da existência de uma disparidade (desequilíbrio) entre os sujeitos que 

se relacionam, em violação à igualdade.  

Alguns microssistemas protetivos surgiram e se desenvolveram calcados na ideia de 

tutelar pessoas que, em determinadas relações, apresentam-se como vulneráveis em contraste 

com a parte adversa. Incluem-se nessa esfera as legislações trabalhista e consumerista e o 
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 MELLO, Marcos Bernardes de. Achegas para uma teoria das capacidades em direito. Revista de direito 

privado, ano 01, n. 03, jul.-set./2000, p. 31. 
131

 O enfoque do tema foi restringido ao elemento negocial, por se tratar do objeto deste trabalho. Não se deve 

desconsiderar, porém, que a vulnerabilidade pode ser verificada fora desse contexto, como ocorre, por exemplo, 

no âmbito penal, com a previsão da figura do estupro de vulnerável (art. 217-A do CP/1940), ou, ainda, no 

âmbito constitucional, com a previsão de pagamento diferenciado de precatórios de natureza alimentícia cujo 

credor seja idoso ou portador de grave (vulnerável em função da idade ou do estado de saúde), conforme art. 

100, §2º, da CF/1988. 
132

 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 163. 

A autora realça o caráter relacional do conceito. 
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Estatuto do Idoso
133

. 

O art. 4º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) apresenta o 

reconhecimento expresso da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo como 

princípio inerente à Política Nacional das Relações de Consumo. Existe, portanto, uma 

presunção legal de vulnerabilidade do consumidor na seara do direito material consumerista, 

havendo quem qualifique tal presunção como absoluta
134

. 

Mais recentemente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), em seu 

art. 5º, parágrafo único, reconheceu a particular vulnerabilidade de crianças, adolescentes, 

mulheres e idosos deficientes.  

Por opção de política legislativa, o estado de vulnerabilidade pode receber duas distintas 

formas de tratamento pelo ordenamento jurídico. Poderá ele, de um lado, ser estabelecido a 

priori pelo texto normativo, reconhecendo-se uma presumida vulnerabilidade a determinados 

sujeitos em suas posições relacionais. De outro lado, poderá a legislação fazer referência à 

vulnerabilidade, regulando os efeitos de sua constatação, sem, todavia, dispensar a sua 

comprovação no caso concreto
135

. 

Ao mencionar a vulnerabilidade no parágrafo único do seu art. 190, o Código de 

Processo Civil de 2015 referiu-se à vulnerabilidade processual negocial, ou, mais 

precisamente, àquela que incapacita o sujeito de celebrar negócio jurídico processual. 

Diferentemente dos diplomas de direito material supracitados, que reconhecem uma 

presunção de vulnerabilidade quanto às situações que regulam, não há vulnerabilidade 
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 Um panorama do tratamento conferido a diversas situações de vulnerabilidade no direito material brasileiro 

foi apresentado por TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012, p. 166-181. Lara Soares igualmente dedicou-se ao exame das principais hipóteses de tutela 

jurídica conferida pelo ordenamento brasileiro aos vulneráveis (legislação consumerista, proteção de contratantes 

vulneráveis – a exemplo de mutuários e aderentes em contrato de adesão –, legislação trabalhista, pessoas com 

deficiência, vulneráveis constitucionais – idosos, índios, crianças e adolescentes –, Lei Maria da Penha, 

alimentando e normas de bioética) (SOARES, Lara Rafaelle Pinho. A vulnerabilidade na negociação processual 

atípica. Dissertação de Mestrado. Salvador: Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, 2016, p. 49-

76).  
134

 MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: fundamentos do direito do consumidor; direito material e 

processual do consumidor; proteção administrativa do consumidor; direito penal do consumidor. São Paulo: RT, 

2008, p. 61. 
135

 MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: fundamentos do direito do consumidor; direito material e 

processual do consumidor; proteção administrativa do consumidor; direito penal do consumidor. São Paulo: RT, 

2008, p. 62. Yann Favier não reconhece unidade conceitual à utilização do termo “vulnerabilidade” nos diversos 

dispositivos jurídicos em que ele aparece na França. O autor em tela sustenta que a utilização do referido termo 

põe em evidência uma política mais do que uma técnica. Tais razões alimentam a incerteza sobre o conteúdo da 

vulnerabilidade e incrementam o risco de qualificar como vulnerabilidade toda exposição a um risco em uma 

determinada relação, seja ele de cunho social ou individual. De todo modo, o autor é contrário à criação de uma 

categoria jurídica que englobe as pessoas vulneráveis (FAVIER, Yann. A inalcançável definição de 

vulnerabilidade aplicada ao direito: abordagem francesa. Tradução: Vinícius Aquini e Káren Rock Danilevicz 

Bertoncello. Revista de direito do consumidor, ano 22, n. 85, jan.-fev./2013, p. 21-23). 
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processual presumida na norma processual sob análise
136

.  

Essa é a conclusão que se extrai da análise do art. 190, parágrafo único, do CPC/2015, 

ao estabelecer como causa para decretação de invalidade do acordo processual o encontrar-se 

um dos sujeitos celebrantes em “manifesta situação de vulnerabilidade”. A opção legislativa 

adotada in casu subordina o reconhecimento da vulnerabilidade processual negocial à sua 

devida comprovação nos autos.  

As presunções de vulnerabilidade lançadas em diplomas materiais servirão como indício 

de vulnerabilidade processual, mesmo indício que subjaz na celebração de negócio processual 

sem assessoramento técnico-jurídico
137

. Não são, porém, automaticamente transplantáveis ao 

regime processual, para conduzir à inexorável conclusão da existência da vulnerabilidade 

processual negocial
138

. 
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 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 235. 

Interessante destacar que o dispositivo em tela, embora não seja o único a tutelar posições jurídico-processuais 

de pessoas qualificadas como vulneráveis, é o único no qual este termo aparece expressamente no Código de 

Processo Civil de 2015. Lara Soares aponta como exemplos de vulnerabilidade tipicamente processuais as do réu 

revel preso e/ou citado fictamente (quando não houver constituído advogado) e da parte incapaz desprovida de 

representante legal ou cujos interesses se contraponham aos desse. (SOARES, Lara Rafaelle Pinho. A 

vulnerabilidade na negociação processual atípica. Dissertação de Mestrado. Salvador: Faculdade de Direito da 

Universidade Federal da Bahia, 2016, p.132). Da análise do  dispositivo legal encartado no art. 190, parágrafo 

único, do CPC/2015, a autora Fernanda Tartuce não deduz a existência de uma cláusula geral explícita de tutela 

à vulnerabilidade, ou, mesmo, a previsão da proteção do vulnerável como um princípio, apesar de reconhecer a 

existência de normas extraíveis do CPC/2015 que protegem o vulnerável e de vislumbrar a possibilidade de 

obtenção de tal cláusula geral (implícita) a partir da isonomia (TARTUCE, Fernanda. Vulnerabilidade processual 

no Novo CPC. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (coord.). Defensoria Pública. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

286-288). 
137

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 390-

391. Veja-se, ainda, o Enunciado nº 18 do FPPC: “Há indício de vulnerabilidade quando a parte celebra acordo 

de procedimento sem assistência técnico-jurídica”. Segundo defendem Kevin Davis e Helen Hershkoff, à vista 

de uma convenção processual, alguns questionamentos podem ser feitos, cujas respostas servirão de indício 

quanto à existência de vulnerabilidade (sem, entretanto, evidenciá-la de modo cabal): as partes, após a sua 

celebração, estão em posições melhores do que antes de celebrá-lo? Os benefícios e os fardos do acordo estão 

distribuídos de modo justo entre as partes? A efetivação dos termos da convenção manifesta respeito à 

autonomia das partes? (DAVIS, Kevin E; HERSHKOFF, Helen. Contracting for procedure. In: CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

145). 
138

 Na XIV Conferência Judicial Ibero-Americana ocorrida em Brasília, nos dias 04 a 06 de março de 2008, foi 

aprovado documento intitulado “Regras de Brasília sobre acesso à justiça das pessoas em condição de 

vulnerabilidade”, no qual são indicadas como causas possíveis de vulnerabilidade, entre outras, a idade (crianças, 

adolescentes e idosos); a incapacidade; a pertença a comunidades indígenas; a vitimização (ter sido vítima de 

delito de que tenha decorrido um dano físico ou psíquico); a migração (refugiados, solicitantes de asilo, 

trabalhador migratório) e a deslocação interna no território nacional em razão de catástrofes naturais, conflitos 

armados, dentre outras hipóteses; a pobreza; o gênero; a pertença a minorias nacionais, étnicas, religiosas e 

linguísticas e; a privação de liberdade (Regras nº 03 a 23). Dentre as medidas indicadas para facilitar o acesso à 

justiça desses grupos, está a revisão procedimental, adotando-se medidas de organização e gestão processual 

capazes de viabilizar o atendimento desse objetivo (Regra nº 33). Nada impede, portanto, que esse objetivo 

propugnado pela Regra em comento seja atingido, justamente, pela celebração de um negócio jurídico 

processual, inclusive atípico, podendo ou não contar com a participação do órgão jurisdicional. Esses negócios 

poderão tomar como parâmetro, inclusive, outras Regras previstas no mesmo documento, a exemplo da que 

conclama à promoção da oralidade (Regra nº 35) ou à adaptação dos meios de informação processual às 
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Fernanda Tartuce, tomando por base lições hauridas do Direito do Consumidor
139

, 

apresenta uma sistematização de critérios que podem conduzir à caracterização da 

vulnerabilidade processual geral (não particularmente negocial)
140

. 

Em primeiro lugar, menciona a hipossuficiência, que reconhece como sinônimo de 

vulnerabilidade econômica, esta que reflete efeitos processuais quando capaz de impedir ou 

dificultar a prática de atos processuais pelo sujeito
141

. 

Por opção legislativa, a vulnerabilidade econômica é presumida, por exemplo, na 

alegação, pela parte, de insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, pressuposto para o deferimento do benefício da 

gratuidade da justiça (arts. 98 e 99, §3º, do CPC/2015).  

Tal constatação não afasta a afirmação, anteriormente feita, de que a vulnerabilidade 

processual negocial não se presume. Decorrendo o tratamento conferido às vulnerabilidades 

de escolha legislativa, nada impede que o mesmo diploma normativo adote, para uma 

determinada circunstância, a presunção de vulnerabilidade, sem que o faça para outra. 

Outra espécie de vulnerabilidade apontada por Fernanda Tartuce é a que deriva de 

                                                                                                                                                                                     
peculiaridades da causa de vulnerabilidade a ser enfrentada (Regras nº 51 e 55) (CONFERÊNCIA JUDICIAL 

IBERO-AMERICANA. Regras de Brasília sobre acesso á justiça das pessoas em condição de vulnerabilidade. 

Brasília: Conferência Judicial Ibero-Americana, 2008. Disponível em: <https://www.anadep.org.br/wtksite/100-

Regras-de-Brasilia-versao-reduzida.pdf>. Acesso em: 15/07/2016). Registre-se que, além das hipóteses de 

vulnerabilidade elencadas nas Regras de Brasília, outras são indicadas, tais como a condição de pessoa 

estrangeira (ainda que não refugiada ou imigrante) e as minorias sexuais (NÚÑEZ, Gonzalo Monge; RESCIA, 

Víctor Rodríguez. Acceso a la justicia de grupos em situación de vulnerabilidade: Manual general de litigio em 

el Sistema Interamericano com enfoque diferenciado: niñez y adolescência, pueblos indígenas y 

afrodescendentes. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2014, p. 27). 
139

 Por todos, cite-se o posicionamento sufragado por Claudia Lima Marques, que reconhece a existência de 

quatro modalidades de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica ou científica, a fática ou socioeconômica e a 

informacional ou básica. A vulnerabilidade técnica relaciona-se à falta de conhecimentos específicos, pelo 

consumidor, acerca do objeto ou do serviço adquirido. A vulnerabilidade jurídica ou científica diz respeito à falta 

de conhecimentos jurídicos (ou contábeis ou econômicos) específicos por parte do consumidor. A 

vulnerabilidade fática ou socioeconômica reside na confrontação entre os contratantes, evidenciando-se pelo 

poderio econômico do fornecedor, pela existência de monopólio ou em razão da essencialidade do serviço. No 

âmbito do processo, fala-se em hipossuficiência econômica. Por fim, a vulnerabilidade informativa, 

informacional ou básica é identificável pelo déficit de informação qualificada do consumidor em relação ao 

fornecedor quanto às peculiaridades do serviço prestado ou do produto adquirido, sendo destacada, por sua 

importância, da vulnerabilidade técnica, para ganhar exame particularizado (MARQUES, Claudia Lima. 

Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 6. ed. São Paulo: RT, 

2011, p. 323-336). 

 
140

 Outros autores também apresentam suas classificações das vulnerabilidades processuais. Rafael Sirangelo de 

Abreu trata das vulnerabilidades econômica, técnica e geográfica (ABREU, Rafael Sirangelo de. A igualdade e 

os negócios processuais. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios 

processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 207-208); Carreira Alvim menciona as vulnerabilidades técnica, 

jurídica e econômica (ALVIM, J. E. Carreira. Comentários ao novo Código de Processo Civil: Lei 13.105/15. 

Curitiba: Juruá, 2015, v. 3, p. 170-171). A classificação apresentada por Fernanda Tartuce, todavia, apresenta-se 

mais completa, razão pela qual foi a que serviu de referência para a construção deste tópico do trabalho. 
141

 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 190-

193.  
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óbices geográficos impassíveis de superação pelo sujeito. A “vulnerabilidade geográfica”, 

quando dificultar a prática de atos processuais pelo sujeito a ela submetido, também deverá 

ser levada em consideração pelo juiz, que poderá, por exemplo, prorrogar os prazos 

processuais a serem cumpridos por tais sujeitos por até dois meses, nos termos do art. 222 do 

CPC/2015
142

. Neste caso, o legislador já não optou por uma presunção de vulnerabilidade, 

deixando ao crivo do juiz o preenchimento de sentido do conceito jurídico indeterminado 

“difícil transporte”. 

Há, também, a vulnerabilidade por problemas de saúde, capaz de ensejar tratamento 

diferenciado no processo, tal como a prioridade de tramitação de processos em que o 

vulnerável (portador de doença grave) figure como parte ou interessado, conforme 

preconizado no art. 1048, I, do CPC/2015
143

. 

A vulnerabilidade pode, ainda, ser de natureza técnica, decorrente, em grande medida, 

da falta de conhecimento jurídico, tanto de relação ao direito material quanto no tocante ao 

Direito Processual, no plano teórico e no prático. Sob uma perspectiva mais ampla (não 

restrita ao âmbito jurídico), tal vulnerabilidade decorre da falta de informação suficiente 

acerca da área do conhecimento a que se refere a pretensão material. Nesse ponto, a atuação 

desacompanhada de advogado é realidade que pode caracterizar essa vulnerabilidade
144

. 

Por fim, Fernanda Tartuce refere-se à vulnerabilidade organizacional, aferível quando o 

sujeito sofra restrições logísticas capazes de comprometer a sua atuação em juízo (litigante 

eventual pobre em contraste com o litigante habitual; litigantes desprovidos de um lar ou dele 

removidos; vulneráveis cibernéticos, pela ausência de equipamentos para acesso ao processo 

eletrônico e sua operacionalização ou pela dificuldade de manejá-los)
145

. 

Rafael Barbosa e Maurílio Maia fazem referência à vulnerabilidade etária, reconhecida 

às crianças e adolescentes e aos idosos
146

. Presumindo tais vulnerabilidades, o legislador 
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 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 193-

195. 
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 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 195-

197. 
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 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 201-

208. 
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 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 208-

218. Essa vulnerabilidade seria, mais do que a econômica, a justificativa, por exemplo, da previsão legal 

constante do art. 186, §3º, do CPC/2015, segundo o qual o prazo em dobro, previsto como prerrogativa para a 

Defensoria Pública, também se aplica “aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas 

na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a 

Defensoria Pública”. 
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 BARBOSA, Rafael Vinheiro Monteiro; MAIA, Maurílio Casas. Isonomia dinâmica e vulnerabilidade no 

direito processual civil. Revista de processo, ano 39, n. 230, abr./2014, p. 360-363. 
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processual, no art. 1.048 do CPC/2015, conferiu prioridade de tramitação dos procedimentos 

judiciais em que pessoa idosa figure como parte ou interessada e naqueles regulados pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). 

Note-se que a circunstância de a convenção ser desfavorável a uma das partes não é 

suficiente à sua invalidação, se a parte onerada pelo pacto conhecia ou estava apta a conhecer 

os riscos inerentes ao negócio
147

.  

Nem toda desigualdade material confere lastro para a mitigação da autonomia privada 

no plano do Direito Processual. Há de ser examinada a autenticidade da vontade externada, 

perquirindo-se em que medida representa ela uma vontade real ou se se trata de vontade 

apenas aparente. Entender que toda assimetria representaria uma posição de vulnerabilidade 

do sujeito pactuante seria descurar da necessária ponderação entre os direitos fundamentais 

envolvidos (igualdade e liberdade), comprometendo-se, indevidamente, o exercício do poder 

de autorregramento do indivíduo
148

. 

Questão a ser debatida diz respeito ao momento em que se deve verificar a 

vulnerabilidade: haverá de ser ela levada em consideração no momento da celebração do 

acordo, no de sua execução ou em ambos? 

Os requisitos de validade do negócio processual hão de ser aferidos no momento de sua 

celebração; será passível de invalidação, assim, o acordo processual quando, no instante de 

sua formação, estiver presente situação de manifesta (comprovada) vulnerabilidade do sujeito 

celebrante e tal posição, associada à subscrição do pacto, tenha lhe gerado dano (não há 
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 ABREU, Rafael Sirangelo de. A igualdade e os negócios processuais. In: CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 210. Pedro 

Henrique Pedrosa Nogueira acrescenta ao raciocínio acima esposado que a vulnerabilidade apta a ensejar a 

invalidação de negócio processual é aquela concomitante à sua celebração e não a que eventualmente resulte do 

negócio celebrado (NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos processuais. Salvador: 

Juspodivm, 2016, p. 236). Rafael Barbosa e Maurílio Maia criticam a invocação exagerada da vulnerabilidade, 

cujo uso desmedido pode acabar por ocasionar uma “vulnerabilidade reversa”, com a criação de vantagem 

excessiva para a parte vulnerável – superior àquela necessária a equilibrar as posições das partes na relação 

processual – em detrimento da parte adversa (BARBOSA, Rafael Vinheiro Monteiro; MAIA, Maurílio Casas. 

Isonomia dinâmica e vulnerabilidade no direito processual civil. Revista de processo, ano 39, n. 230, abr./2014, 

p. 363).  A situação apontada pelos autores verifica-se, por exemplo, quando, a pretexto de tutelar a 

vulnerabilidade do consumidor, o juiz promove a inversão judicial do ônus da prova (art.6º, VIII, do CDC/1990) 

no bojo da sentença, sem conferir à parte a quem se redirecionou o ônus a chance de se desincumbir dele. 
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 GODINHO, Robson Renault. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo 

Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 119-120. Rafael Sirângelo de Abreu aponta que a negociação processual poderá 

ensejar problemas relacionados ao princípio da igualdade em três situações: a) se a adequação procedimental ou 

a disposição sobre situações jurídicas processuais constituir nova situação de desequilíbrio processual; b) se 

houver hipótese de vulnerabilidade subjacente ao negócio, capaz de maculá-lo em sua validade; c) se o negócio 

celebrado afetar interesses de terceiros que não tenham subscrito o acordo (ABREU, Rafael Sirângelo. Igualdade 

e processo: posições processuais equilibradas e unidade do direito. São Paulo: RT, 2015, p. 213).  



239 
 

nulidade sem prejuízo – arts. 277 e 282, §§1º e 2º, do CPC/2015)
149-150

. 

Inexistindo situação de vulnerabilidade no momento da formação do ato, inviável a 

decretação de sua invalidade com base em tal fundamento. Dita assertiva não significa, 

porém, que a vulnerabilidade que sobrevenha à celebração do acordo seja irrelevante e 

incapaz de afetar a execução do quanto pactuado. 

Advindo situação de vulnerabilidade posterior à celebração da convenção processual 

(causadora de patente desequilíbrio na relação processual e apta a impedir ou dificultar a 

prática de atos processuais por um dos sujeitos celebrantes), esta circunstância confere lastro a 

que se proceda à revisão do negócio celebrado. Sendo inviável a revisão, a vulnerabilidade 

dará causa à sua resolução ou, quando menos, afetará o plano da eficácia do negócio 

jurídico
151

. 

Tome-se por exemplo a celebração, por partes capazes, de um acordo processual em que 

se convencione a redução de todos os prazos processuais pela metade do tempo. No curso do 

processo, uma delas, servidora pública, por questões profissionais (remoção por necessidade 
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  Pontes de Miranda esclarece que os vícios ensejadores da invalidade dos atos jurídicos são deficiências do 

seu suporte fático, ou seja, presentes já no momento de formação do ato. Não haverá, portanto, invalidade por 

defeito superveniente ao momento de surgimento do ato jurídico (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. 

Tratado das ações. Atualização: Vilson Rodrigues Alves. Campinas/SP: Bookseller, 1999, t.4, p. 61). Seguindo 

a mesma linha: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Invalidade e ineficácia do negócio jurídico. In: MENDES, 

Gilmar Ferreira; STOCO, Rui (org.). Atos, fatos, negócios jurídicos e bens. São Paulo: RT, 2011, p. 379; 

DIDIER JUNIOR, Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos fatos jurídicos processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2011, p. 71-72. No direito italiano, Emílio Betti afirma existir invalidade superveniente à 

conclusão do negócio, sobretudo nos negócios com eficácia diferida no tempo. Faz referência, ainda, à intitulada 

invalidade suspensa ou pendente, que pode advir, por exemplo, em negócios cuja eficácia penda do advento de 

condição suspensiva, citando como hipótese a falta de um requisito de validade do negócio que pode ser sobrevir 

antes do advento da condição (legado de coisa alheia com posterior aquisição do bem pelo testador antes de seu 

falecimento) (BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. Tradução: Fernando de Miranda. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1970, t. 3, p. 46-50). 
150

 É possível que um determinado sujeito, a despeito de submetido a uma situação de vulnerabilidade, celebre 

negócio jurídico processual no qual a vulnerabilidade verificada não exerça qualquer influência, sendo descabida 

a sua alegação para o fim de fundamentar pedido de decretação de invalidade do acordo celebrado. A existência 

de uma situação de vulnerabilidade no momento da celebração do negócio processual é elemento necessário – 

mas não suficiente – ao reconhecimento dessa espécie de incapacidade processual negocial e à decretação da 

invalidade do pacto firmado. Imperioso haver, ainda, um prejuízo decorrente da celebração da avença e, 

logicamente, um nexo de causalidade entre a espécie de vulnerabilidade e o prejuízo experimentado. Assim, um 

vulnerável geográfico que não seja vulnerável econômico poderá sofrer “prejuízo” com a celebração de 

convenção processual na qual assuma o integral ônus financeiro da realização de uma determinada perícia, ainda 

que requerida por ambas as partes (despesa que, a rigor, neste caso, deveria ser rateada entre os litigantes – art. 

95 do CPC/2015). No entanto, ausente o nexo causal entre a sua vulnerabilidade e o objeto – e os efeitos – da 

convenção celebrada, não há de se falar em decretação de invalidade com lastro em tal vulnerabilidade. 
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 Marcos Bernardes de Mello aponta tais consequências (resolução ou afetação da eficácia do ato) para o 

advento de fato que, se ocorrido na formação do ato, caracterizar-se-ia como causa de sua invalidade (MELLO, 

Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 113).  

Fredie Didier Junior sustenta que, nos negócios processuais de execução diferida no tempo, a superveniência de 

situação configuradora de onerosidade excessiva para uma das partes é fundamento para que se proceda à 

revisão do acordo ou à sua resolução (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 396). 



240 
 

do serviço), passa a residir em local de complicado acesso e com dificuldade de transporte, de 

modo a caracterizá-lo como vulnerável geográfico. A manutenção desse acordo poderá 

ensejar verdadeiro cerceamento do exercício do contraditório pela referida parte, justificando-

se, por aplicação da teoria da imprevisão (cláusula rebus sic stantibus), a revisão ou, 

excepcionalmente, a resolução do negócio outrora celebrado
152-153

. 

Se a vulnerabilidade for momentânea e sua duração não comprometer a execução da 

convenção processual, o juiz a considerará para o fim de afastar, provisoriamente, a eficácia 

do pacto durante o período em que presente a vulnerabilidade
154

. 
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 Reconhecendo expressamente a aplicação da teoria da imprevisão aos negócios processuais: ALMEIDA, 

Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais no processo civil. 

São Paulo: LTr, 2015, p. 190-192. O autor estabelece uma gradação para a aplicação da teoria da imprevisão, de 

acordo com o momento em que o acordo é celebrado: será mais factível a sua utilização quando o acordo é 

celebrado antes do nascimento do conflito e inviável sua utilização se o acordo é celebrado no decorrer do 

processo e tem eficácia imediata. Dentre esses extremos, quanto maior a distância entre o momento da 

celebração e o da utilização, maior a chance de ser possível a invocação da teoria. Seguindo o posicionamento de 

Diogo Almeida: CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Convenções em matéria processual. Revista de Processo, São 

Paulo, n. 241, mar./2015, p. 512. Sobre a teoria da imprevisão, conceitua-a Arnoldo Medeiros da Fonseca como 

sendo o surgimento, superveniente à celebração do acordo, de circunstâncias imprevisíveis capazes de modificar 

o “ambiente objetivo” existente no momento da pactuação, impondo a um dos celebrantes uma excessiva 

onerosidade no cumprimento do ajuste (FONSECA, Arnoldo Medeiros da. A revisão judicial dos contratos. 

Revista da Faculdade de Direito da Bahia, v. XVIII, 1943, p. 37). Mais recentemente, Nelson Borges, em estudo 

específico sobre o tema, esclarece que se trata a teoria da imprevisão de um remédio jurídico de que pode se 

valer a parte, afetada que seja por um contexto extracontratual que gere uma anormalidade contratual 

(acontecimento imprevisível, por ela não provocado, e que lhe acarrete dificuldade excessiva de adimplir sua 

prestação), para pleitear a adequação ou, excepcionalmente, a extinção o pacto celebrado, desde que não se 

encontre em situação de mora prévia ao advento desse acontecimento (BORGES, Nelson. A teoria da imprevisão 

no direito civil e no processo civil. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 80). Em ambos os trabalhos citados há 

substancial referência bibliográfica sobre o tema. 
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 O exemplo da mudança de domicílio de uma das partes após a celebração da avença (versando, embora, sobre 

negócio processual de eleição de foro) é mencionado por ABREU, Rafael Sirangelo de. A igualdade e os 

negócios processuais. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios 

processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 208. O autor, entretanto, na mesma página, admite a invalidação 

(total ou parcial) do acordo sob o fundamento de onerosidade excessiva, a gerar superveniente desequilíbrio 

entre os sujeitos acordantes. Na segunda edição da mesma obra coletiva, porém, Rafael Abreu não mais faz 

menção à invalidação do negócio jurídico por desequilíbrio superveniente, referindo-se, em lugar disso, ao 

desfazimento parcial ou total do negócio. O autor adere, assim, ao posicionamento também seguido por este 

trabalho, quanto à inexistência de causa superveniente de invalidação do negócio jurídico (ABREU, Rafael 

Sirangelo de. A igualdade e os negócios processuais. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro 

Henrique (coord.). Negócios processuais. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 296).  
154

 Fernanda Tartuce faz referência à vulnerabilidade momentânea, citando a hipótese em que parente próximo 

da parte ou do advogado apresenta problema grave de saúde, impondo à parte ou ao advogado cuidados especiais 

com essa pessoa (TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 

2012, p. 197). Caso celebrado um acordo de redução, pela metade, de todos os prazos processuais, nada impede 

que, durante a convalescença do parente, a eficácia do acordo fique suspensa (sem a necessidade de resolvê-lo), 

computando-se os prazos normalmente no período. 
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3.3.2 Ainda quanto ao aspecto subjetivo de validade das convenções processuais: a 

manifestação de vontade desprovida de vícios 

 

3.3.2.1 Manifestação e vícios de vontade 

 

A entronização do princípio do autorregramento da vontade das partes no processo, 

sobretudo com a previsão de uma cláusula geral de negociação processual, põe em relevo a 

discussão sobre a aplicabilidade, aos atos processuais negociais, da categoria dos vícios da 

vontade regrados pela legislação material. 

A exteriorização de uma ou mais vontade(s) consciente(s) e autorregrada(s) que 

venha(m) a preencher o suporte fático de uma norma jurídica reguladora de um ato negocial é 

pressuposto de existência deste. A perfeição da manifestação de vontade exteriorizada é, por 

sua vez, temática a ser analisada já sob a perspectiva do plano da validade dos negócios 

jurídicos. 

Os vícios de consentimento típicos do direito material aplicam-se aos negócios 

processuais em geral e às convenções processuais, em particular
155

. Não por outra razão: a) o 

art. 966, §4º, do CPC/2015 autoriza que atos processuais sejam invalidados com base na 

legislação material
156

; b) o ordenamento jurídico processual repugna o ato processual 
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 No sentido do texto: CADIET, Loïc. La qualification juridique des accords processuels. In: CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

101-102; DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 

394-395; CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 285; 

TARTUCE, Flávio. O novo CPC e o direito civil: impactos diálogos e interações. Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: Método, 2015, p. 116-117; ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. São Paulo: RT, 2015, v.1, p. 359.  

O Enunciado nº 132 do FPPC sufraga o mesmo entendimento: “Além dos defeitos processuais, os vícios da 

vontade e os vícios sociais podem dar ensejo à invalidação dos negócios jurídicos atípicos do art. 190”. Em 

sentido contrário, defendendo que as regras materiais sobre vícios de consentimento (erro, dolo, coação) não se 

aplicam aos atos processuais em geral: SCHÖNKE, Adolf. Derecho procesal civil. Barcelona: Bosch Casa 

Editorial, 1950, p. 110. Cândido Rangel Dinamarco, sob a égide do CPC/1973, negava a existência da categoria 

jurídica dos negócios processuais e, além disso, refutava a possibilidade de se falar em nulidade de ato da parte 

(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, v. 

2, p. 481 e 606).  
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 A qualidade técnica da redação conferida ao art. 966, §4º, do CPC, bem como a sua topografia (entendendo os 

autores que ele deveria estar situado no capítulo destinado às invalidades processuais e não na parte que regra a 

ação rescisória) são objeto de críticas lançadas em artigo específico sobre o tema por Fredie Didier Junior e 

Leonardo Carneiro da Cunha (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Ação rescisória e a 

ação de invalidação de atos processuais previstas no art. 966, §4º, do CPC/2015. Revista de processo, São Paulo, 

ano 41, n. 252, p. 231-241, fev./2016). Registram os autores, dentre as críticas apresentadas, que a referência à 

homologação judicial para viabilizar a invalidação de atos de disposição de direitos pelas partes é descabida, 

sendo possível, por exemplo, que tal invalidação tenha por objeto uma convenção processual atípica celebrada 

pelas partes com base no art. 190 do CPC/2015 e que, a teor do quanto disposto no art. 200 do CPC/2015, não 

dependa de homologação para que produza efeitos (idem, p. 239).  
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praticado com dolo e com coação, ao prever tais vícios de vontade como causas de 

rescindibilidade da sentença transitada em julgado (art. 966, III, do CPC/2015); c) a prática de 

atos processuais lato sensu maculados por vícios de vontade é realidade que não se 

compatibiliza com o devido processo legal, justificando-se o recurso à analogia previsto no 

art. 140 do CPC/2015
157

. 

É possível que, ao exteriorizar a sua vontade formativa do negócio processual 

(unilateral, bilateral ou plurilateral), o sujeito emita manifestação: a) divergente de sua 

verdadeira vontade, influenciado, espontaneamente, por uma representação psicológica 

dissociada da realidade, incorrendo, assim, em erro; b) divergente de sua verdadeira vontade, 

induzido ou mantido em erro (ou nele reforçado) por outrem, quando se caracterizará a figura 

do dolo; c) conscientemente divergente da vontade real, sob a influência de ameaça que lhe 

cause temor fundado de ocorrência de um mal a si, a seus familiares, a seus bens ou a terceiro 

com quem tenha relacionamento suficientemente próximo para que a ameaça lhe gere este 

temor, hipótese que tipificará a coação
158

. 

O erro (ou ignorância) é espontâneo, desconecta a vontade do agente de sua 

manifestação e será causa de invalidação do negócio jurídico processual quando tiver caráter 

substancial (e não meramente acidental) e for escusável, ou seja, não decorrente de 

negligência ou de falta de cuidado por parte do celebrante
159

.  
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 Argumentos apresentados por DIDIER JUNIOR, Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos 

fatos jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 103-114. 
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 O estado de perigo, assim como a coação, afeta a espontaneidade e a liberdade na vontade manifestada, 

tornando deficiente o preenchimento do suporte fático da norma jurídica negocial. À vista de um risco atual de 

vir a sofrer dano pessoal (não patrimonial) grave a si, a pessoa de sua família, ou a terceiro (neste caso, a critério 

do juiz), dano este de conhecimento da parte contrária, o sujeito que venha a assumir obrigação excessivamente 

onerosa fa-lo-á em estado de perigo.  Provadas tais circunstâncias, o negócio é passível de anulação. Já a lesão 

caracteriza-se quando há uma desproporção manifesta e significativa entre a prestação assumida pela parte a ela 

sujeita e a contraprestação a seu favor pactuada. O acordo nesses termos celebrado, para estar viciado por lesão, 

pressupõe que a pessoa lesionada se encontre em situação de premente necessidade ou seja inexperiente no trato 

do objeto negocial. A temática é regulada pelos arts. 156 (estado de perigo) e 157 (lesão) do Código Civil de 

2002. Sobre os institutos: MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 12. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013, p. 234-239 (estado de perigo) e p. 240-246 (lesão). Sendo mais comuns, no âmbito 

processual, o erro, a coação e o dolo, se comparados  com o estado de perigo e a lesão, este trabalho limitar-se-á 

a  examinar aqueles vícios de vontade. 
159

 O regramento do erro como causa de anulabilidade de negócios jurídicos encontra-se inserido nos arts. 138 a 

144 do Código Civil de 2002. Para a conformação básica do instituto, destacam-se os dois primeiros artigos 

desse conjunto: “art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de 

erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do 

negócio” e “art. 139. O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da 

declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da 

pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; III - sendo de 

direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico”. O 

instituto é detalhadamente examinado em MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da 

validade. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 190-208. 
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Tenha-se em mente um negócio jurídico processual de escolha consensual do perito, em 

que as partes se limitem a indicar o nome do profissional por elas eleito (art. 471 do 

CPC/2015). Existindo dois profissionais atuantes na mesma área do conhecimento e que 

utilizem os mesmos nome e sobrenome em sua atividade laboral, é possível que uma das 

partes, ao sugerir o profissional, esteja se referindo a pessoa diversa daquela idealizada pela 

parte contrária. Em tal hipótese, o negócio contemplará erro essencial e escusável quanto à 

identidade da pessoa a quem se refira a declaração de vontade e, não sendo possível, pelo 

contexto ou circunstâncias, identificar-se a pessoa cogitada, o negócio será anulável, nos 

termos dos arts. 139, II, e 142 do Código Civil de 2002.  

Ao tratar da figura do erro espontâneo especificamente situado no ato postulatório, 

Paula Costa e Silva conclui que do defeito em questão não emana eficácia anulatória
160

, 

havendo, entretanto, a possibilidade de correção do ato, por iniciativa da parte (ressalvadas as 

limitações legais, a exemplo da estabilização objetiva da demanda) ou por provocação 

judicial. Neste segundo caso, a atuação judicial dar-se-ia em concretização aos deveres de 

prevenção e de esclarecimento próprios ao princípio da cooperação
161

.  

O dolo, por sua vez, consiste em equívoco no qual incorre a parte por influência de 

outrem, que age com malícia para alcançar o resultado. Nos negócios unilaterais, o sujeito a 

atuar com dolo poderá ser, por exemplo, o beneficiário do ato; nos bilaterais ou plurilaterais, a 

conduta é praticada por um partícipe do negócio ou por um terceiro, desde que, nesse caso, o 

sujeito do negócio a quem o dolo aproveita tenha ou devesse ter conhecimento da prática 

dolosa. Para ser essencial e, pois, passível de ensejar a invalidação do negócio, o dolo deve 
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 SILVA, Paula Costa e. Acto e processo: o dogma da irrelevância da vontade na interpretação e nos vícios do 

acto postulativo. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 562. O posicionamento da autora, que também se estende ao dolo, 

circunscreve-se aos atos postulatórios e tem razão de ser na circunstância de que o erro no ato de postulação 

recebe respostas específicas do ordenamento jurídico processual, quer no tocante à possibilidade de seu 

afastamento por iniciativa da parte ou por provocação judicial, quer em razão de, não sanado o vício, ser o objeto 

da postulação julgado improcedente. Segundo afirma a autora, se o erro no ato postulatório fosse passível de 

anulação, não haveria decisão de improcedência (idem, p. 616). Diante do tratamento específico conferido pelo 

ordenamento jurídico processual ao erro em questão, descaberia a aplicação analógica do regramento material 

sobre vícios de vontade, no particular. Esta especificidade não infirma a conclusão lançada no presente trabalho, 

quanto à possibilidade, como regra, de anulação de negócio jurídico processual quando eivado de erro.  
161

 SILVA, Paula Costa e. Acto e processo: o dogma da irrelevância da vontade na interpretação e nos vícios do 

acto postulativo. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 589-606. A referência ao dever de prevenção feita no texto decorre 

de entendimento deste trabalho, não sendo este o posicionamento adotado por Paula Costa e Silva. Embora esta 

autora faça menção ao referido dever às p. 593-594 de sua obra, registra que o ordenamento jurídico português 

não consagrou o dever de prevenção como cláusula geral, limitando-se a sua aplicação às hipóteses tipificadas na 

legislação daquele país. Por tal razão, a autora, embora defenda, de lege ferenda, que o direito português 

consigne expressamente um dever geral de prevenção, entende que esse dever não pode ser invocado para que o 

Poder Judiciário, com base nele, inste a parte a corrigir o erro espontâneo constatado. Quando muito, a solução 

residiria na aplicação do dever de esclarecimento, quando, então, a parte haveria de tentar convencer o órgão 

jurisdicional de que a perspectiva adotada em seu ato postulatório revela-se adequada (idem, p. 604-606).     
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ser a causa eficiente da celebração do acordo, de modo que, afastado o engano dele 

decorrente, o negócio não se concretizaria
162

. 

Imagine-se que o devedor/executado em uma determinada demanda induza o 

credor/exequente em erro, fazendo-lhe acreditar (pela apresentação da última declaração de 

imposto de renda do devedor, por exemplo, entregue à Receita Federal há menos de um mês) 

que aquele possuiria bens situados no local do foro onde tramita a demanda, quando, em 

verdade, já os alienou.  

Fincado em tal premissa fática falsa, o autor/credor anui com a celebração, pelas partes, 

de pacto de impenhorabilidade de um determinado imóvel comercial do devedor (convenção 

processual atípica), afastando-o de penhora que se avizinha no feito executivo.  

Posteriormente, o autor/credor descobre que os outros bens penhoráveis titularizados 

pelo devedor, embora suficientes para pagamento de seu crédito, situam-se em lugar remoto e 

de difícil acesso, tendo sido alienados, no interstício entre a entrega da declaração de imposto 

de renda e a celebração do acordo, os demais que constavam da declaração fiscal apresentada. 

Neste caso, configurada a hipótese de dolo, tal negócio é passível de invalidação
163

. 

A coação invalidante é aquela ameaça capaz de incutir no paciente (destinatário do ato 

coator) fundado temor de dano grave e iminente à sua pessoa, a familiar seu, aos seus bens ou, 

conforme o caso, a terceiro. A coação deve ser a causa ou uma das causas do ato jurídico 

praticado e o fim por ela buscado deverá ser ilícito – como obrigar alguém a assumir uma 

obrigação que não lhe é imposta por lei – ou ilícito o meio utilizado para obter fim lícito (o 

que ocorreria, por exemplo, se o coator, para receber crédito que de fato lhe é devido pelo 

paciente, ameaça divulgar fotos da intimidade deste obtidas ilicitamente)
164

. 

Desse modo, se alguém, sob ameaça de sofrer lesão corporal, celebra um contrato de 
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 Sobre a figura do dolo como causa de anulação de negócios jurídicos, ver: MELLO, Marcos Bernardes de. 

Teoria do fato jurídico: plano da validade. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 209-223. No Código Civil de 

2002, os dispositivos que tratam do dolo estão consignados nos seus arts. 145 a 150. 
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 No exemplo apresentado, o aspecto temporal é essencial à configuração do dolo. Não será anulável todo e 

qualquer pacto de impenhorabilidade apenas porque o bem resguardado da penhora afigurar-se-ia o que mais 

bem atenderia aos interesses do credor/exequente. Na hipótese trazida a título de exemplo, o pequeno interstício 

entre a apresentação da declaração do imposto de renda e o momento em que a penhora haveria de se concretizar 

no processo foram determinantes para reforçar no credor a ideia, falsa e incutida pelo devedor, de que o pacto de 

impenhorabilidade não lhe impossibilitaria de ver assegurado o seu crédito com outro bem localizado no local do 

foro onde se processa a demanda.  
164

 A coação como causa de invalidação de negócios jurídicos está regrada no Código Civil de 2002 nos artigos 

151 a 155. Sobre o tema: MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 12. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013, p. 224-233. Paula Costa e Silva explicita que a coação pode estar associada, ainda, a 

ameaça de exercício abusivo de uma situação jurídica (abuso de direito) (SILVA, Paula Costa e. Acto e processo: 

o dogma da irrelevância da vontade na interpretação e nos vícios do acto postulativo. Coimbra: Coimbra, 2003, 

p.544). 
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compra e venda de um determinado bem móvel no qual se inseriu uma cláusula de eleição de 

foro prejudicial ao coagido, a coação havida tornará anulável tanto o contrato de compra e 

venda quanto a convenção processual de escolha convencional do foro. 

Paula Costa e Silva acentua a gravidade da coação, tratando-se de vício que afeta a 

liberdade de autodeterminação do indivíduo, expressão da dignidade da pessoa humana. Em 

razão disso, defende a possibilidade de aplicação analógica do regime de invalidação do 

direito material aos atos processuais eivados de tal defeito
165

.    

 

3.3.2.2 Manifestação de vontade viciada pela inserção abusiva de acordo processual em 

contrato de adesão 

 

Não há, no CPC/2015, vedação legal à inserção de convenção processual em contrato de 

adesão. O referido dispositivo legal reputa inválida tal inserção quando feita de modo abusivo, 

qualquer que seja o contrato de adesão (de consumo, de franquia, administrativo, dentre 

outros).  

Há situações em que a abusividade (e a invalidade dela decorrente) já é explicitada pela 

própria legislação, a exemplo do que sucede com o art. 424 do Código Civil, que reputa nula a 

cláusula inserta em contrato de adesão na qual se estipule a renúncia antecipada do aderente a 

direito que resulte da natureza do negócio. Existe, ainda, no âmbito consumerista, o art. 51 do 

Código de Defesa do Consumidor, que igualmente traça um parâmetro revelador da 

abusividade de cláusulas inseridas em contratos de consumo (inclusive contrato de adesão). 

Tais hipóteses não esgotam, porém, a plêiade de situações nas quais se pode ver caracterizada 

a abusividade apta a ensejar a invalidação do acordo processual. 

Há questões subjacentes à aferição dessa abusividade que demandam reflexão. 

Poderá o órgão jurisdicional aferi-la de ofício? O regramento do art. 63, §§3º e 4º do 

CPC/2015, integrante do microssistema de negociação processual, serve como parâmetro 

interpretativo para o art. 190 do CPC/2015, de modo a estabelecer uma limitação temporal 

para o conhecimento de ofício da abusividade da cláusula ou para a sua alegação pelo 

aderente? Há presunção de existência de abusividade por se tratar de contrato de adesão ou 

cabe ao aderente demonstrá-la?  
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  SILVA, Paula Costa e. Acto e processo: o dogma da irrelevância da vontade na interpretação e nos vícios do 

acto postulativo. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 552-554. 
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A norma extraível do texto normativo inserto no art. 190, parágrafo único, do CPC/2015 

lastreia o conhecimento de ofício, pelo juiz, da abusividade da cláusula de negócio processual 

inserida em contrato de adesão. Não se afasta a possibilidade, no entanto, de esse 

conhecimento oficioso afigurar-se vedado ao magistrado. 

Tenha-se em mente, por exemplo, uma demanda envolvendo particulares, cujo valor da 

causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de competência da justiça estadual 

(excetuadas aquelas previstas no art. 3º, §2º, da Lei nº 9.099/1995), podendo, portanto, ser 

proposta perante o Juizado Especial ou perante a Justiça Comum. Nesta situação, caso se 

insira, em contrato de adesão, cláusula prevendo que as partes somente poderão demandar 

perante a Justiça Comum (e não perante o Juizado Especial), impondo ao aderente, assim, 

maiores custos com a tramitação do feito (contratação de advogado, pagamento de custas, 

sucumbência), poderá o magistrado, constatada a abusividade, decretar de ofício a invalidade 

dessa cláusula?  

A resposta deve ser negativa. Sendo o aderente o autor da demanda, vindo a propô-la no 

juízo comum sem nada alegar quanto à abusividade da cláusula, não poderá o magistrado de 

ofício decretar-lhe a invalidade, sob pena de estar se substituindo à atividade da parte de optar 

pelo rito que mais bem lhe aprouver. Caso entendesse o aderente pela abusividade da 

cláusula, haveria ele mesmo de ter promovido a demanda perante o Juizado Especial, 

suscitando essa invalidade. Não o fazendo, descabe a ingerência judicial para invalidar a 

cláusula em debate. 

Há de se perquirir, além disso, se haveria um limite temporal para a cognoscibilidade de 

ofício da questão concernente à abusividade, tal como ocorre com a hipótese de cláusula de 

eleição de foro abusiva, negócio processual típico, prevista no art. 63, §3º, do CPC/2015. 

A previsão legal em tela, limitadora do controle judicial sobre a convenção processual 

de eleição de foro, tem por escopo viabilizar a perpetuação da competência (art. 43 do 

CPC/2015), garantindo o regular curso processual. De regra, esse limite não será aplicável às 

demais hipóteses de cláusulas abusivas, uma vez que não existe identidade de fundamento 

para aplicação da limitação. O mesmo se diga quanto ao prazo preclusivo para alegação do 

defeito pela parte (art. 63, §4º, do CPC/2015).  

Não conhecendo o órgão jurisdicional de ofício da abusividade existente em convenção 

processual encartada em contrato de adesão, a parte aderente poderá suscitar a questão. Caso 

se trate de abusividade já contemplada em tese por algum dispositivo legal, estar-se-á diante 
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de presunção legal, impondo-se à parte adversa o ônus de afastá-la, quando relativa. 

Nas demais hipóteses em que a abusividade não se arrime em tipo legal específico, 

caberá à parte prejudicada (aderente) demonstrar a existência da abusividade e o prejuízo daí 

decorrente, ainda que se trate de contrato de adesão, não existindo, a priori, presunção de 

abusividade. Podem ser utilizados como indícios de abusividade o fato de haver sido a 

cláusula redigida de modo a dificultar a sua compreensão ou o de ter sido inserida em contrato 

de direito material sem qualquer destaque, tomando-se por base os dispositivos constantes dos 

arts. 46 e 54 do CDC/1990
166

. 

Caso a convenção processual inserida em contrato de adesão beneficie (ou não 

prejudique) o aderente, não haverá abusividade apta a ensejar a decretação de sua 

invalidade
167

.  

 

3.3.3 Objeto lícito, possível, preciso e determinado ou determinável 

 

A cláusula geral de negociação processual esvaziou a discussão sobre a admissibilidade, 

no Brasil, da figura dos negócios jurídicos processuais. 

Ao mesmo tempo, seu advento intensificou outro debate doutrinário (e que certamente 

repercutirá também na esfera jurisdicional): o atinente aos limites de sua celebração, com 

ênfase na definição do objeto do negócio processual, ou seja, daquilo que pode ou não ser 

negociado
168

. 
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Marco Di Spirito reputa necessária a observância dos arts. 46 e 54 do CDC/1990 nos contratos de adesão em 

geral, ainda que o acordo processual não se refira a matéria de consumo. O autor considera plausível que se 

estabeleça um diálogo de fontes entre os arts. 190 do CPC/2015, 424 do CC/2002 e 4º, §2º, da Lei nº 9.307/1996, 

entendendo que a aplicação deste último dispositivo, em particular, reforça o atendimento aos deveres de 

informação e transparência, corolários da boa-fé objetiva (DI SPIRITO, Marco Paulo Denucci. Controle de 

formação e controle de conteúdo do negócio jurídico processual. Revista de Direito Privado, ano 16, v. 63, jul.-

set./2015, p. 156-159). 
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 Nesse sentido, Eduardo Talamini cita como exemplo convenção processual inserida em contrato de adesão 

bancário na qual se estipule que a instituição financeira deverá ser citada por meio eletrônico, cujo endereço já 

consta, inclusive, do acordo celebrado. Trata-se, a toda evidência, de acordo processual que não impõe prejuízo à 

parte aderente, podendo, inclusive, beneficiá-la com a agilização do procedimento (TALAMINI, Eduardo. Um 

processo pra chamar de seu: nota sobre os negócios jurídicos processuais. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/17136701/Um_processo_pra_chamar_de_seu_nota_sobre_os_neg%C3%B3cios_jur

%C3%ADdicos_processuais>, p. 07. Acesso em: 17/11/2015). 
168

 As dificuldades inerentes ao estudo da temática da licitude do objeto dos negócios jurídicos processuais 

atípicos foram apontadas pela doutrina, como se verifica, por todos, em: MOREIRA, José Carlos Barbosa. 

Convenções das partes sobre matéria processual. Revista de processo, São Paulo, n. 33, jan.-mar./1984, p. 184. 

As definições acerca da possibilidade ou não de as partes modificarem regras procedimentais e dos limites em 

que poderão fazê-lo são questões de difíceis enfrentamento e solução em praticamente todos os sistemas, em 
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O entendimento de que o art. 104 do Código Civil é aplicável aos negócios jurídicos 

processuais
169

, embora correto, não é suficiente para esclarecer o ponto, remanescendo 

imprecisa, em parte, a esfera de licitude do objeto a ser negociado. Os limites muitas vezes 

são estabelecidos tomando-se como base conceitos jurídicos indeterminados (normas 

cogentes, garantias processuais fundamentais, dentre outros), reforçando as divergências 

doutrinárias e as incertezas em derredor do assunto. 

 

3.3.3.1 A licitude do objeto 

 

A validade do negócio jurídico pressupõe, dentre outros fatores, que o seu objeto esteja 

em conformidade com o Direito; que seja lícito, pois. A própria cláusula geral do art. 190 do 

CPC/2015 traça alguns parâmetros para aferição da licitude do objeto do negócio processual. 

Outros, porém, são extraíveis do ordenamento jurídico, exigindo do intérprete e aplicador, no 

seu labor hermenêutico-construtivo, a consideração da realidade sistemática em que inserida a 

norma, em busca do correto delineamento de seus contornos. 

 

3.3.3.1.1 Versar o processo sobre direitos que admitam autocomposição 

 

O art. 190 do CPC/2015 estabelece ser lícito às partes plenamente capazes convencionar 

sobre o procedimento ou sobre suas situações jurídicas processuais, desde que verse o 

processo sobre direitos que admitam autocomposição. A redação da cláusula geral sob análise 

é inaugurada com um limite ao poder de autorregramento da vontade: a licitude do acordo 

processual pressupõe que o processo a que se refira tenha por objeto um direito 

autocomponível. 

A autocomposição reflete uma forma de solucionar conflito de interesses por iniciativa 

das próprias partes nele envolvidas, estas que, de modo altruísta, abdicam, total ou 

parcialmente, de seu interesse em prol do interesse da parte adversa. A autocomposição pode 

                                                                                                                                                                                     
maior ou menor medida (KERN, Christoph A. Procedural contracts in Germany. In: CABRAL, Antonio do 

Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 179). 
169

 Entendimento este sufragado no Enunciado nº 403 do FPPC: “A validade do negócio jurídico processual 

requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em 

lei”. 
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ser efetivada antes, durante ou após o processo, dentro ou fora deste
170

. 

A questão que se evidencia para a compreensão do limite legalmente imposto à 

negociação processual concerne à identidade ou não desse requisito com aquel’outro referido 

no art. 1º da Lei nº 9.307/1996, que dispõe sobre a arbitragem. O citado dispositivo faculta o 

uso da via arbitral às pessoas capazes que pretendam dirimir litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis. 

Há quem vislumbre identidade entre as expressões constantes do art. 1º da Lei nº 

9.307/1996 e do art. 190 do CPC/2015, afirmando que o direito passível de autocomposição  

será aquele de natureza patrimonial disponível
171

. A questão, porém, não é pacífica, havendo 

quem defenda a dissociação entre os conceitos
172

. 

                                                           
170

 CASTILLO, Niceto Alcalá-Zamora y. Proceso, autocomposición y autodefensa: contribución al estudio de 

los fines del processo. 3. ed. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, p. 79-81. No âmbito da 

autocomposição judicial, três espécies são destacadas: a renúncia (concessão feita pelo autor em benefício do 

réu), o reconhecimento jurídico do pedido (concessão feita pelo réu em favor do autor) e a transação (que 

pressupõe concessões mútuas).  
171

 Marcelo Machado sustenta a irrelevância da diferença entre as expressões “direitos que admitam 

autocomposição” e “direitos patrimoniais disponíveis”, uma vez que a autocomposição somente poderia se dar 

quando as partes pudessem dispor do direito que constitui o objeto litigioso do processo (MACHADO, Marcelo 

Pacheco. A privatização da técnica processual no projeto de novo Código de Processo Civil. In: FREIRE, 

Alexandre et al. (org.). Novas tendências do processo civil: estudos sobre o Projeto do Novo Código de Processo 

Civil. Salvador: Juspodivm, 2014, v. 03, p. 346). Araken de Assis também adota o posicionamento segundo o 

qual as expressões “disponibilidade do direito” e “direitos que admitem autocomposição” seriam sinônimas 

(ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. São Paulo: RT, 2015, v.1, p. 357). Embora não afirme tal 

identidade, Flávio Tartuce inclina-se a reconhecê-la ao manifestar a sua discordância com o teor do Enunciado nº 

135 do FPPC, este que destaca que a indisponibilidade do direito material não é, por si só, impedimento à 

celebração de negócio processual (TARTUCE, Flávio. O novo CPC e o direito civil: impactos diálogos e 

interações. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 115). Alexandre Câmara somente admite a 

celebração de negócios processuais quando for possível dispor do direito material objeto da demanda 

(CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015, p. 126. 
172

 Nesse sentido, admitindo a prática de atos de disposição processual por titular de direito indisponível, desde 

que essa disposição não prejudique ou dificulte a tutela judicial de tal direito: GRECO, Leonardo. Os atos de 

disposição processual – primeiras reflexões. In: MEDINA, José Miguel Garcia et al (coord.). Os poderes do juiz 

e o controle das decisões judiciais: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim Wambier. São 

Paulo, RT, 2008, p. 292. Flávio Luiz Yarshell critica a inserção, no Código de Processo Civil de 2015, da 

expressão “direitos que admitam autocomposição”, registrando a opinião de que o referido diploma legal, para 

evitar dúvidas, deveria ter optado pelo uso da nomenclatura “direitos patrimoniais disponíveis”. No entanto, à 

vista da expressão efetivamente utilizada, o autor conclui que os negócios processuais não se restringem a 

litígios que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, podendo contemplar demandas que tenham por objeto 

direitos indisponíveis, a exemplo de processos que envolvem estado e capacidade de pessoas (YARSHELL, 

Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? In: CABRAL, Antonio do 

Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 69-70). No 

mesmo sentido, Fredie Didier Junior afirma que há direitos indisponíveis (como os direitos coletivos e o direito 

aos alimentos) que admitem autocomposição, diferenciando, assim, os conceitos de direito autocomponível e 

direito disponível (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 

2016, v.1, p. 392). Essa distinção também é endossada por GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Comentário ao 

art. 190. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA 

JUNIOR, Zulmar Duarte de. Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015, parte geral. São Paulo: 

Forense, 2015, p. 618-619; THEODORO JUNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo 

Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2015, p. 296; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 
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Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini registram que o conflito envolvendo 

direito autocomponível é aquele passível de ser solvido por qualquer modo legítimo, ainda 

que sem a intervenção do Poder Judiciário
173

. Ricardo Villas Bôas Cueva adota como 

parâmetro para definir o direito autocomponível o art. 3º da Lei nº 13.140/2015 (Lei de 

Mediação), concluindo que na expressão “direito que admite autocomposição” estão 

compreendidos o direito disponível e o direito indisponível que admita transação
174

. 

Calcado na distinção entre indisponibilidade material e indisponibilidade processual, 

Diogo Assumpção registra ser admissível a disposição de matéria processual em processo 

cujo objeto litigioso verse sobre direito material indisponível. Tal solução afigura-se viável 

desde que a convenção não sirva como meio de disposição indireta do direito material. Por 

outro lado, mesmo em processo que verse sobre direito material disponível, existe a 

possibilidade de o direito processual objeto de avença ser considerado indisponível, tornando 

ilícito o objeto da convenção
175

. 

As causas que envolvem direito que admita autocomposição são gênero em que se 

incluem como espécie as causas que versem sobre direitos disponíveis. Todo direito 

disponível admite autocomposição, mas nem todo direito que admite autocomposição é 

disponível. Essa diferenciação é fundamental para correto entendimento da cláusula geral 

prevista no art. 190 do CPC/2015
176

. 

A inserção, no caput do art. 190 do CPC/2015, da expressão “direito que admita 

                                                                                                                                                                                     
2016, p. 232-234; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentário ao art. 190. In: CABRAL, Antonio do Passo; 

CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 327; 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil: Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 168; BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de direito processual civil. São 

Paulo: Saraiva, 2015, p. 190; SCHNEUDER, Caroline. O novo procedimento comum e a cláusula geral de 

negociação processual no novo Código de Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual, n. 153, 

dez./2015, p. 30; CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 297. 
173

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do 

processo. São Paulo: RT, 2016, v. 1, p. 85. 
174

 CUEVA, Ricardo Villas Bôas. Flexibilização do procedimento e calendário processual no novo CPC. In: 

CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coord.). Negócios processuais. 2. ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016, p. 503. 
175

 ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais no 

processo civil. São Paulo: LTR, 2015, p. 186-187. Como exemplo de convenção processual que implica 

disposição, ainda que indireta, de direito indisponível, o autor cita o acordo processual com renúncia a meio de 

prova que se revele o único capaz de demonstrar o fato constitutivo do direito material indisponível. Já no caso 

de celebração de acordo processual em que haja uma redução exacerbada do prazo de contestação, em prejuízo à 

defesa, estar-se-ia diante de indevida disposição do núcleo essencial (e, portanto, indisponível) do direito ao 

contraditório e à ampla defesa, pouco importando se é patrimonial e disponível o objeto litigioso do processo, 

afirma o autor. Ambas as convenções mencionadas conteriam objeto ilícito. 
176

TALAMINI, Eduardo. Um processo pra chamar de seu: nota sobre os negócios jurídicos processuais. 

Disponível em: <https://www.academia.edu/17136701/Um_processo_pra_chamar_de_seu_nota_sobre_os_ 

neg%C3%B3cios_jur%C3%ADdicos_processuais>, p. 05. Acesso em: 17/11/2015. 
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autocomposição” expressa, antes de tudo, uma escolha legislativa: permitir, de modo amplo, a 

negociação em matéria processual, ainda que realizada em processos cujo objeto litigioso 

verse sobre direito indisponível
177

. Essa conclusão pode ser extraída a partir de alguns 

fundamentos. 

O conjunto normativo inserto no Código de Processo Civil de 2015 valoriza, em grande 

medida, a solução consensual de conflitos, a ponto de reconhecê-la como norma fundamental 

do processo civil (art. 3º, §3º, do CPC/2015). A concretização desse objetivo a ser perseguido 

pressupõe a disponibilização, aos litigantes, de meios para que alcancem esse resultado, 

dentre os quais podem ser destacadas a regulação das mediação e conciliação judiciais (arts. 

165 a 175 do CPC/2015) e a previsão da cláusula geral do art. 190 do CPC/2015
178

. 

A cláusula geral de negociação processual lastreia-se no princípio do respeito ao 

autorregramento da vontade no processo. Este, por sua vez, arrima-se no princípio 

constitucional da liberdade. Com vistas à concretização de ambos os princípios, deve-se 

buscar extrair do texto normativo a interpretação que reforce o sentido de valorização dos 

espaços de consensualidade no processo (consenso em detrimento da autoridade).  

Fazendo referência ao autor alemão Peter Schlosser, Remo Caponi destaca que o 

aludido doutrinador preconiza que a atividade consensual da parte no processo civil deve ser 

examinada sob a ótica do in dubio pro libertate
179

. Desse modo, entre duas interpretações 

possíveis para a expressão “direitos que admitam autocomposição”, deve ser escolhida a que 

confira maior âmbito de liberdade aos destinatários da norma. 

Em análise mais restrita ao microssistema de negociação processual, verifica-se que a 

expressão “direito indisponível” foi expressamente utilizada no art. 373, §3º, do CPC, ao 

tratar do negócio jurídico típico de distribuição convencional do ônus da prova. Referido 

negócio não pode ser celebrado se recair sobre direito indisponível da parte ou se tornar 

excessivamente difícil a uma delas o exercício do seu direito. O uso de distintas expressões 

dentro de um mesmo microssistema revela, via de regra, a existência de diferentes alcances 

para os limites impostos. 

                                                           
177

 Esse entendimento coaduna-se com o Enunciado nº 135 do FPPC: “a indisponibilidade do direito material não 

impede, por si só, a celebração de negócio jurídico processual”. A aceitação do Ministério Público como sujeito 

de negócio processual reforça este entendimento. 
178

 Fredie Didier Junior defende, inclusive, a existência de um princípio de estímulo da solução por 

autocomposição (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 

2016, v.1, p. 167-168). 
179

 CAPONI, Remo. Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali. In: Accordi di parte e 

processo. Supplemento della Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, ano LXII, nº 03, 2008, p. 102. 
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A estreita relação havida entre a prova e o direito material justifica a maior restrição 

imposta à convenção processual em matéria de distribuição do ônus da prova, a fim de se 

evitar que haja a disposição, por via oblíqua, de direito indisponível
180

. É admissível a 

celebração de convenções atípicas mesmo em causas que tenham por objeto direitos 

indisponíveis, contanto que não impliquem afastamento de qualquer regra destinada à sua 

proteção
181

. Cuida-se de examinar as convenções processuais atípicas valendo-se do 

repertório legado pelos acordos típicos que compõem o microssistema de negociação 

processual: o art. 373, §3º, do CPC/2015 realça a necessidade de impedir que, por via 

convencional, seja afastado o caráter indisponível de um direito. 

Em suma, a circunstância de se admitir a celebração de negócios processuais em feitos 

cujo objeto verse sobre direitos indisponíveis não deverá implicar qualquer prejuízo a estes, já 

que a não afetação do direito material indisponível é componente da licitude do objeto do 

acordo processual. Assim, permitir-se-á a celebração de negócio processual em processos que 

versem sobre direitos indisponíveis quando o pacto não afetar o direito material (ex.: 

ampliação do tempo de sustentação oral) ou quando favorecer o titular do direito indisponível 

(ex.: redução do prazo de contestação para parte adversa). 

Eduardo Talamini adota posicionamento no sentido de que esse limite legal (versar o 

processo sobre direito que admita autocomposição), não pode, partindo-se de uma 

interpretação lógica e teleológica do art. 190 do CPC/2015, ser adotado de modo absoluto. 

Situações existiriam nas quais, mesmo diante de direito que não admitisse autocomposição, 

seria possível celebrar um negócio processual. O autor complementa aduzindo que o requisito 

de licitude ora examinado somente é exigível nas convenções que tenham por objeto a 

disciplina sobre situações jurídicas processuais, mas não naquelas que versem apenas sobre 

alteração procedimental
182

.  

                                                           
180

 Reconhecendo essa finalidade à limitação legal imposta: FERREIRA, William Santos. Comentário ao art. 

373. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno 

(coord.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 1007. 
181

 Justamente por essa razão, “é inválida a convenção para excluir a intervenção do Ministério Público como 

fiscal da ordem jurídica”, nos termos do Enunciado nº 254 do FPPC. A limitação acima referida é mencionada 

por GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual – primeiras reflexões.  In: MEDINA, José Miguel 

Garcia et al (coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais: estudos em homenagem à professora 

Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo, RT, 2008, p. 292. 
182

 TALAMINI, Eduardo. Um processo pra chamar de seu: nota sobre os negócios jurídicos processuais. 

Disponível em: 

<https://www.academia.edu/17136701/Um_processo_pra_chamar_de_seu_nota_sobre_os_neg%C3%B3cios_jur

%C3%ADdicos_processuais>, p. 12. Acesso em: 17/11/2015.  O autor reconhece, por exemplo, que a convenção 

para modificação de competência pode ser celebrada mesmo quando inadmissível a autocomposição (idem, p. 

06). O pensamento de Talamini aproxima-se, no particular, ao de Loïc Cadiet, que afirma ser desnecessário que 
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De todo modo, seguindo-se a regra segundo a qual não há nulidade sem prejuízo (art. 

282, §1º, do CPC/2015), eventual negócio processual celebrado que beneficie (ou, pelo 

menos, que não prejudique) o titular de direito indisponível (ou o titular do direito que não 

admita autocomposição) não deverá ter a sua invalidade decretada pelo Poder Judiciário, 

sendo válido, portanto. 

Embora não se exclua, em tese, a possibilidade de existência de um direito que não 

admita autocomposição, a casuística processual civil não apresenta, quanto ao ponto, 

exemplos de fácil identificação. Partindo-se da premissa de que o descabimento de 

autocomposição implica a concomitante inviabilidade de renúncia do direito, de transação e 

de admissão (reconhecimento jurídico do pedido), conclui-se que, se vista apenas em sua 

função de limite objetivo à celebração de negócios processuais, a expressão legal “direito que 

admita composição” beira à inutilidade. 

Sua importância, porém, pode ser aferida à vista de duas outras funções que também lhe 

são próprias. A primeira caracteriza-se como função simbólica de reforço ao amplo cabimento 

do instituto da negociação processual e está associada à segunda e mais importante: a função 

hermenêutica, consistente em impedir que se imponha como limite objetivo à negociação 

processual a indisponibilidade do direito material. 

 

3.3.3.1.2 Negócios processuais atípicos e seus limites implícitos: o tratamento 

doutrinário conferido ao tema 

 

Na busca da adequada compreensão dos limites objetivos implícitos a que se submete o 

poder de autorregramento da vontade no processo, a doutrina tem seguido caminhos distintos, 

dois dos quais relevam enfatizar, por serem os predominantemente adotados no Brasil. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     
as partes tenham a livre disposição do seu direito quando celebrem convenções de administração processual 

(acordos sobre o procedimento), requisito exigido quando pactuem convenções de disposição processual 

(acordos sobre situações jurídicas processuais) (CADIET, Loïc. La qualification juridique des accords 

processuels. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2015, p. 96-98). O Enunciado nº 494 do FPPC, cuidando do negócio processual típico de 

calendarização processual, previsto no art. 191 do CPC, segue a mesma diretriz ao estatuir que: “a 

admissibilidade de autocomposição não é requisito para o calendário processual”. 
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3.3.3.1.2.1 O estabelecimento de limites objetivos por meio de indicadores genéricos 

(uso de conceitos jurídicos indeterminados) 

 

O primeiro caminho trilhado pela doutrina consiste em explicitar um (ou mais de um) 

limitador genérico, identificado por um conceito jurídico indeterminado, conduta à qual se 

segue, em alguns casos, a tentativa de lhe conferir concretude. 

Giorgio de Nova, referindo-se aos acordos processuais celebrados pelas partes e que 

influem sobre a atividade judicial, registra a dificuldade de estabelecimento de seus limites. 

Em sua análise, o autor relaciona esse problema ao de validade dessas convenções, sobretudo 

em razão de possível violação de norma cogente
183

.  

Remo Caponi reconhece a possibilidade de o processo civil abarcar uma fonte de 

regulamentação negocial atípica, capaz de vincular o juiz, desde que restem respeitados as 

normas cogentes, a “ordem pública”
184

 e os bons costumes
185

. 

José Carlos Barbosa Moreira, centrado no exame da doutrina alemã, menciona o critério 

distintivo pautado na diferenciação entre normas dispositivas e cogentes, de modo que as 

convenções processuais que afetassem aquelas seriam admitidas e as que infirmassem norma 

cogente seriam vedadas. De todo modo, segundo o autor, o critério teria pouca valia, dada a 

dificuldade que por vezes se observa em se proceder à diferenciação entre as duas espécies 

normativas
186

. 

Marcelo Pacheco Machado esclarece que os limites objetivos do acordo processual 

residem na necessidade de manutenção do núcleo essencial do devido processo legal, ou seja, 

                                                           
183

 DE NOVA, Giorgio. Accordi delle parti e decisione. In: Accordi di parte e processo. Supplemento della 

Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, ano LXII, nº 03, 2008, p. 68. Othmar Jauernig também afirma 

que os “contratos processuais” têm sua admissibilidade limitada pelo “direito processual imperativo” 

(JAUERNIG, Othmar. Direito processual civil. 25. ed. Tradução: F. Silveira Ramos. Coimbra: Almedina, 2002, 

p. 174). 
184

 A expressão “ordem pública”, a despeito de não adotada neste trabalho, é referida no texto exclusivamente a 

fim de manter a fidedignidade ao pensamento do autor, razão pela qual foi incluída entre aspas. Esta conduta 

será adotada nas subsequentes citações aos pensamentos de autores que se valem dessa expressão ou da 

expressão “ordem pública processual”. 
185

 CAPONI, Remo. Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali. In: Accordi di parte e 

processo. Supplemento della Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, ano LXII, nº 03, 2008, p. 108. 

Ditas balizas apontadas pelo autor são postas, segundo ele, com vistas a garantir a proporcionalidade e a 

eficiência na alocação de recursos estatais, assegurando-se à coletividade a prestação adequada de um serviço de 

justiça civil. A efetiva observância desses limites é tarefa submetida ao crivo judicial. Jorge W. Peyrano também 

se refere ao respeito à “ordem pública processual” como um limite ao poder de autorregramento das partes no 

processo (PEYRANO, Jorge W. Teoria y práctica de los negocios jurídicos procesales, p. 03. Disponível em: 

<http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/teoria_y_practica.pdf>. Acesso em: 11/07/2015). 
186

 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Convenções das partes sobre matéria processual. Revista de processo, São 

Paulo, n. 33, jan.-mar./1984, p. 185. 

http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/teoria_y_practica.pdf
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do conteúdo mínimo de princípios como publicidade, imparcialidade, contraditório e 

inafastabilidade do controle jurisdicional e de regras (qualificadas pelo autor como princípios) 

como as de motivação das decisões judiciais e de vedação de utilização de prova ilícita. 

Afirma que hão de ser respeitados os preceitos de “ordem pública” e os bons costumes
187

. 

Flávio Luiz Yarshell assevera que o objeto dos acordos processuais deve adequar-se ao 

devido processo legal, muito embora não se trate de limite absoluto e sequer haja 

uniformidade doutrinária quanto ao conteúdo dessa cláusula geral. Além disso, destaca que 

deverá haver respeito às normas cogentes, que nem sempre estão relacionadas ao devido 

processo legal (dentre as normas imperativas, encontram-se aquelas intituladas como normas 

de “ordem pública”). Sustenta que a ponderação de valores poderá ser necessária para limitar 

a intervenção judicial na atividade das partes. Qualquer óbice que o juiz imponha à liberdade 

de autorregramento das partes no processo deve estar conforme os filtros da necessidade, 

adequação e proporcionalidade em sentido estrito
188

. 

Leonardo Greco afirma que os negócios processuais devem resguardar os princípios e 

garantias fundamentais, não podendo macular a “ordem pública processual”, protetiva de 

determinado interesse público, dos direitos fundamentais e do devido processo legal
189

. 
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 MACHADO, Marcelo Pacheco. A privatização da técnica processual no projeto de novo Código de Processo 

Civil.  In: FREIRE, Alexandre et al. (org.).  Novas tendências do processo civil: estudos sobre o Projeto do Novo 

Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2014, v. 03, p. 349-350. Segue a mesma linha: GAJARDONI, 

Fernando da Fonseca. Comentário ao art. 190. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; 

ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte de. Teoria geral do processo: comentários 

ao CPC de 2015, parte geral. São Paulo: Forense, 2015, p. 616-617. 
188

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

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

70-72. Dentre os limites aceitos pelo autor à autonomia da vontade das partes estão a impossibilidade de excluir 

ou limitar a intervenção do MP no processo quando decorrente da Constituição Federal ou da lei (especialmente 

quando atue como fiscal da ordem jurídica), a modificação de regra de competência absoluta, a disposição acerca 

da organização judiciária, a dispensa, pelas partes, dos deveres inerentes à litigância de boa-fé, a ampliação do 

rol das condutas tipificadas como litigância de má-fé e a criação de sanções processuais para combatê-la e para 

combater atos atentatórios à dignidade da justiça, a criação de recursos, de hipóteses de ação rescisória e de 

medidas combativas da coisa julgada não previstos em lei e a dispensa do requisito do interesse processual. Não 

se vislumbra óbice à criação de novas hipóteses de litigância de má-fé por negócio processual; o limite objetivo à 

celebração de convenções que versem sobre esta temática reside na impossibilidade de redução ou restrição de 

tais hipóteses (por atentar contra a boa-fé processual e contra norma cogente), não o contrário. 
189

 Na busca de conferir concretude ao conceito jurídico indeterminado de que se vale, Leonardo Greco relaciona 

alguns elementos integrantes da “ordem pública processual” e que servem como limitadores dos atos de 

disposição das partes: “a independência, a imparcialidade e a competência absoluta do juiz; a capacidade das 

partes; a liberdade de acesso à tutela jurisdicional em igualdade de condições por todos os cidadãos (igualdade 

de oportunidades e de meios de defesa); um procedimento previsível, equitativo, contraditório e público; a 

concorrência das condições da ação; a delimitação do objeto litigioso; o respeito ao princípio da iniciativa das 

partes e ao princípio da congruência; a conservação do conteúdo dos atos processuais; a possibilidade de ampla e 

oportuna utilização de todos os meios de defesa, inclusive a defesa técnica e a autodefesa; a intervenção do 

Ministério Público nas causas que versam sobre direitos indisponíveis, as de curador especial ou de curador à 

lide; o controle da legalidade e causalidade das decisões judiciais por meio da fundamentação”. A esse rol, o 

autor ainda acrescenta a celeridade do processo e a garantia de cognição adequada pelo juiz (GRECO, Leonardo. 
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Diogo Assumpção, seguindo o posicionamento esposado por Leonardo Greco
190

, pauta-

se na concepção de que os acordos processuais não podem ir de encontro ao interesse geral, o 

que se traduz, no âmbito do processo, no respeito à “ordem pública processual”. Trata-se de 

conceito que o autor reputa dinâmico e variável no tempo e no espaço
191-192

.  

 

3.3.3.1.2.2 O estabelecimento de diretrizes gerais para a análise dos limites objetivos de 

validade dos negócios processuais 

 

O segundo caminho perfilhado pela doutrina consiste no estabelecimento de diretrizes 

gerais para o exame da temática. 

As diretrizes constituem-se em “auxiliares metódicos” postos à disposição do juiz para 

secundá-lo a alcançar uma solução que se revele justa para o caso concreto, à vista da 

ausência de resposta extraível direta e exclusivamente do direito posto
193

. O propósito dessa 

escolha metodológica reside na tentativa de criação de parâmetros seguros para realização de 

                                                                                                                                                                                     
Os atos de disposição processual – primeiras reflexões. In: MEDINA, José Miguel Garcia et al (coord.). Os 

poderes do juiz e o controle das decisões judiciais: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim 

Wambier. São Paulo, RT, 2008, p. 293).  
190

 Seguem, também, a orientação de Leonardo Greco: MAZZEI, Rodrigo; CHAGAS, Bárbara Seccato Ruis. 

Breve diálogo entre os negócios jurídicos processuais e a arbitragem.  Revista de processo, São Paulo, n. 237, 

nov./2014, p. 227-228. 
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 ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais no 

processo civil. São Paulo: LTR, 2015, P. 148-153. Segundo Diogo Assumpção, o conteúdo da expressão “ordem 

pública processual” engloba os interesses de natureza pública que não podem ser afastados quer pelo juiz, quer 

pelas partes e que são estabelecidos pela Constituição. No entender do autor, ela abrange a igualdade e a 

capacidade das partes, o contraditório e a ampla defesa, o devido processo legal, o princípio do juiz natural, a 

independência e a imparcialidade do julgador, a fundamentação das decisões judiciais, a busca da verdade, a 

celeridade e a coisa julgada material. 
192

 Há ainda outros autores que adotam a mesma metodologia para o trato dos limites objetivos implícitos dos 

negócios processuais: Jaldemiro Rodrigues aponta as questões de “ordem pública” como limites ao poder de 

autorregramento da vontade no processo, servindo como critério de aferição da licitude do objeto do negócio 

processual (ATAÍDE JUNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. Negócios jurídicos materiais e processuais – existência, 

validade e eficácia – campo-invariável e campos-dependentes: Sobre os limites dos negócios jurídicos 

processuais. Revista de Processo, São Paulo, ano 40, n. 244, jun./2015, p. 416); Pedro Henrique indica como 

limites objetivos ao poder de autorregramento das partes no processo o respeito à regra da motivação e aos 

princípios da publicidade, do juiz natural, da duração razoável do processo, da cooperação e da boa-fé, que 

compõem a dimensão objetiva do devido processo legal (NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios 

jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 238); Humberto Theodoro Junior, Dierle Nunes, Alexandre 

Bahia e Flávio Pedron identificam como limite aos acordos o respeito às garantias processuais fundamentais 

(THEODORO JUNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio 

Quinaud. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 260-261). Cássio 

Scarpinella Bueno relaciona os limites dos negócios processuais à “ordem pública processual”, que identifica 

como sinônimo de normas cogentes (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de direito processual civil. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 191). 
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 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Tradução: José Lamego. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1997, p. 123. Essa definição de diretriz é apresentada por Larenz ao examinar o 

pensamento do filósofo do Direito alemão Rudolf Stammler, estando a ele, portanto, relacionado. 
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tal análise.  

Seguindo essa linha, Fredie Didier Junior apresenta oito diretrizes gerais para avaliação 

da licitude do objeto dos negócios processuais: a) havendo dúvida quanto à sua licitude, deve 

ser admitido o negócio processual (in dubio pro libertate, adotando a lição de Peter Schlosser, 

antes referida), salvo se existir regra que conduza à interpretação restritiva do negócio; b) a 

negociação somente é possível em causas que admitam solução por autocomposição, já que o 

negócio processual pode afetar a solução do objeto litigioso; c) aplicabilidade, aos negócios 

processuais, das regras materiais sobre licitude do objeto do negócio jurídico, bem como do 

art. 142 do CPC/2015, que trata da simulação processual; d) necessidade de respeito à 

delimitação do objeto feita pela lei, ao tipificar um negócio processual, impedindo-se que o 

negócio atípico seja utilizado como forma de burlar tal delimitação
194

; e) impossibilidade de 

haver negociação processual em derredor de matéria que seja de reserva legal; f) inadmissão 

de negócio processual cujo objeto conduza ao afastamento de regra cogente que vise à 

proteção de direito indisponível; g) possibilidade de estipulação de negócio processual em 

contrato de adesão, desde que não seja abusivo; h) possibilidade de o negócio processual 

atípico contemplar deveres e sanções, fixados pelas partes, distintos do rol legal
195

. 

Leonardo Carneiro da Cunha, adotando a sistematização traçada por Fredie Didier 

Junior, ao mesmo tempo em que defende a necessidade de que os acordos processuais 

respeitem as garantias fundamentais do processo, fixa diretrizes para o controle de validade 

dessas convenções, ao preconizar que: a) o negócio processual estabelecido em contrato de 

adesão será viável desde que não abusivo, inválido ou se dele decorrer manifesta 

vulnerabilidade de um dos convenentes; b) o acordo processual não pode infringir normas 

cogentes; c) o acordo processual não pode afastar regra de proteção a direito indisponível; d) 

tampouco poderá tal convenção dispor sobre matéria de reserva de lei
196

. 
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 Não será possível, pois, a celebração de negócio processual atípico que corresponda a uma figura negocial 

típica sem a observância de um requisito traçado pela lei para a sua validade. Sendo inerente à convenção de 

escolha de foro a forma escrita (art. 63, §1º, do CPC/2015), não poderão as partes convencioná-la oralmente; 

versando seu objeto sobre regras de competência relativa (art. 63, caput, do CPC/2015), não poderá, a priori, 

haver negócio processual de eleição de foro que tenha por objeto a competência absoluta (DIDIER JUNIOR, 

Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 393) 
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 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 391-

394. Nesse sentido é a redação do Enunciado nº 17 do FPPC: “As partes podem, no negócio processual, 

estabelecer outros deveres e sanções para o caso de descumprimento da convenção”. Diversamente, porém, 

ilícito seria o objeto de negócio processual que objetivasse afastar deveres legais impostos às partes (Enunciado 

nº 06 do FPPC: “O negócio jurídico processual não pode afastar os deveres inerentes à boa-fé e à cooperação”). 
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 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos processuais no processo civil brasileiro. In: CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

58-59. 
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Antônio do Passo Cabral apresenta, como parâmetros gerais de controle da licitude do 

objeto das convenções processuais: a) a impossibilidade de que tal objeto verse sobre matéria 

de reserva legal; b) o respeito à boa-fé e à cooperação; c) a proteção à situação de 

vulnerabilidade, garantindo-se, tanto quanto possível, igualdade e equilíbrio de poder entre os 

convenentes; d) a vedação de que o negócio celebrado gere externalidades, onerando 

economicamente o Poder Judiciário ou terceiros
197

. 

Além desses limites gerais, Antônio do Passo Cabral esclarece que a autonomia da 

vontade, sendo manifestação do direito à liberdade, se submete a limites internos ou 

imanentes, como todo direito fundamental. É plausível identificar-se, ainda, um limite 

externo, consistente na possibilidade de esse exercício de liberdade colidir com outros direitos 

fundamentais
198

.  

Diante de tais fatores, o autor propõe um método de concretização da cláusula geral de 

art. 190 do CPC/2015, pautado em três etapas: a) na primeira delas, deverá ser identificada a 

garantia processual que mais será afetada pelo acordo celebrado; b) num segundo momento, 

há de se buscar a correlação entre a convenção atípica celebrada e convenções típicas 

existentes, verificando-se a possibilidade de enquadrá-las em um mesmo “grupo 

convencional”. Nesta hipótese, será aplicável à convenção atípica o regramento da convenção 

típica; c) por fim, com vistas à proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais 

processuais, identificar-se-á a margem de disponibilidade do direito fundamental afetado pelo 

acordo, a fim de se verificar se a execução da convenção preservará o conteúdo mínimo desse 

direito
199

. 

Murilo Teixeira Avelino reconhece a existência de um requisito de validade negativo 

implícito no art. 190 do CPC/2015: o negócio jurídico processual celebrado não pode dispor a 

respeito de situações jurídicas processuais titularizadas pelo órgão julgador
200

. De fato, o 
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 CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 316-329. Antes de 

traçar tais diretrizes, o autor apresenta uma análise crítica do posicionamento doutrinário que pauta o controle de 
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processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 295-315).  
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 CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 331. 
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 CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 331-340. 
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 AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do magistrado em face dos negócios jurídicos processuais. Revista de 

Processo, São Paulo, n. 246, ago./2015, p. 232. Em versão mais recente do mesmo artigo, que veicula uma 

releitura, pelo autor, do seu posicionamento, Murilo Avelino esclarece que a cláusula de eleição de foro, embora 

verse sobre competência (situação jurídica de titularidade do órgão jurisdicional), está embasada em autorizativo 

legal expresso que permite às partes disporem acerca das regras de competência relativa, alterando-as. Assim, 

somente prevalecerá o foro abstratamente previsto em lei na ausência de convenção válida das partes. O controle 
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poder de autorregramento das partes não abrange a possibilidade de disposição sobre 

situações jurídicas processuais titularizadas por terceiro, sobretudo para impor a este uma 

posição de desvantagem (restrição de direito ou de poder, criação de dever ou ônus). 

Há de se registrar, no entanto, que esse limite está relacionado à disposição direta e 

imediata sobre situações jurídicas processuais de terceiros, o que ocorrerá, por exemplo, se as 

partes convencionarem pela impossibilidade de intervenção de terceiros em dada demanda ou, 

ainda, pelo afastamento do poder judicial de apenar as condutas das partes que se 

caracterizem como litigância de má-fé. 

Não haverá ilicitude quando as partes, dispondo de situações jurídicas próprias, atinjam, 

reflexamente, situações jurídicas ostentadas por terceiro, inclusive pelo juiz. Tal circunstância 

se verifica, sobretudo, no âmbito probatório. Dois exemplos extraídos de condutas tipificadas 

em lei ajudarão a esclarecer o raciocínio. 

O art. 109 do Código Civil estabelece que as partes podem convencionar que 

determinado negócio jurídico somente possa ser celebrado por instrumento público, tornando 

a forma, desse modo, integrante da própria substância do ato. Em tal situação, as partes 

impõem, reflexamente, um limite à atuação judicial, na medida em que o órgão judicial 

somente poderá reputar como prova do negócio a escritura pública que o contenha. Nenhuma 

outra prova poderá suprir aquela negocialmente convencionada pelas partes. 

Outra hipótese reside na escolha convencional do perito pelas partes, negócio jurídico 

processual típico previsto no art. 471 do CPC/2015. Há quem defenda a inconstitucionalidade 

do referido dispositivo ao prever a perícia consensual como substitutiva daquela a ser 

                                                                                                                                                                                     
da validade da cláusula de eleição de foro decorre da regra da Kompetenzkompetenz, segundo a qual cabe ao juiz 

decidir acerca de sua própria competência. Murilo Avelino esclarece que a eficácia externa do negócio 

processual em questão celebrado (ou seja, além das esferas jurídicas dos convenentes) somente se perfaz após o 

controle de validade do juiz. Conclui o autor que a cláusula de eleição de foro não altera posição jurídica 

titularizada pelo magistrado, uma vez que ainda não há processo (AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do 

magistrado em face dos negócios jurídicos processuais: já uma releitura. In: CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 379). Dois 

argumentos hão de ser opostos ao posicionamento de Murilo Avelino. O primeiro deles concerne à afirmação de 

que a cláusula de eleição de foro somente produziria efeitos externos após o controle judicial do negócio. Em 

verdade, desde o ajuizamento da demanda já se opera a eficácia externa da cláusula, impondo ao juiz eleito a 

prática de atos jurisdicionais, ainda que voltados ao controle de sua competência.  Por outro lado, há de ser visto 

com ressalvas o argumento segundo o qual o simples fato de se tratar a cláusula de eleição de foro de negócio 

jurídico antecedente habilitaria as partes a disporem sobre situações jurídicas – mesmo que futuras – de 

titularidade do órgão jurisdicional. Não é o fato de não haver processo que justifica a licitude do pacto sobre 

competência relativa, mas, sim, a circunstância de que essa posição jurídica titularizada pelo órgão jurisdicional 

já lhe é conferida por lei com essa formatação. Trata-se de limite ínsito à posição jurídica em questão a de que 

seu exercício conforme regramento legal abstrato pressupõe que não tenha havido a respeito disposição das 

partes em sentido contrário, já que a regra de competência em tela objetiva atender, também, ao interesse 

particular. 
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realizada por perito nomeado pelo juiz, considerando que haveria uma indevida interferência 

nos poderes instrutórios do magistrado
201

.  

A premissa publicista claramente subjacente à ideia esposada não se coaduna, porém, 

com o modelo processual adotado pelo Código de Processo Civil de 2015: o cooperativo (art. 

6º do CPC/2015). Destinando-se a prova ao processo e não ao juiz e devendo haver entre os 

sujeitos processuais atuação coordenada com vistas ao alcance da decisão justa e efetiva em 

tempo razoável, razão não há para reconhecer primazia ao julgador na escolha do profissional 

responsável pela prova pericial.  

Há de se distinguir, assim, as situações em que o negócio processual verse sobre 

situações jurídicas processuais pertencentes a terceiro daquelas nas quais as partes 

convencionem sobre suas situações jurídicas processuais, ainda que com a possibilidade de 

afetar, reflexamente, situações de terceiros. No primeiro caso, há ilicitude de objeto; no 

segundo, o objeto é lícito e o que se verifica, em verdade, é a eficácia reflexa do negócio 

jurídico
202

. 

 

3.3.3.1.2.3 O posicionamento adotado neste trabalho 

  

Na busca da identificação dos limites à autonomia das partes em matéria processual, há 

de se perseguir o máximo de objetividade possível, uma vez que se está trabalhando no campo 

de restrições ao direito constitucional de liberdade. Por essa razão, a adoção de diretrizes para 

aferição da licitude do objeto convencionado transparece como solução capaz de mais bem 

promover a redução da complexidade do tema enfrentado. 

Definir o que se deva entender por “ordem pública” ou por bons costumes, por 

exemplo, é discussão que amplia o âmbito de indeterminação dos limites negociais a serem 

respeitados na celebração de convenções processuais. O mesmo se diga quanto à utilização do 

devido processo legal (cláusula geral amplíssima) para tal finalidade. 

 Nessa linha, os parâmetros apresentados pelos doutrinadores Fredie Didier Junior, 

Leonardo Carneiro da Cunha e Antonio do Passo Cabral conferem balizas para a atuação 
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judicial no enfrentamento da temática da licitude do objeto dos negócios processuais. Faz-se a 

ressalva, apenas, de relação ao primeiro doutrinador, quanto à diretriz segundo a qual a 

negociação somente seria possível em causas que admitam solução por autocomposição. No 

particular, adere-se aos posicionamentos sufragados por Loïc Cadiet, na França, e Eduardo 

Talamini, no Brasil, já referidos no tópico antecedente, segundo os quais tal requisito seria 

dispensável em acordos sobre o procedimento. 

Quanto às diretrizes estabelecidas por Antonio do Passo Cabral, registra-se que a 

proteção à situação de vulnerabilidade, por ele soerguida como parâmetro para aferição da 

licitude do objeto da convenção processual, é tratada neste trabalho como requisito subjetivo 

de validade, concernente à capacidade do celebrante. 

Há de se considerar, ainda, desta feita seguindo-se a primeira tendência doutrinária 

exposta, o conceito jurídico indeterminado inserido na expressão “direitos processuais 

fundamentais”. Pode-se inferir a presença desse conceito na estruturação metodológica 

apresentada por Antonio do Passo Cabral para concretização da cláusula geral do art. 190 do 

CPC/2015.  

Em verdade, esse método consiste, em última análise, em uma ponderação entre valores 

subjacentes a direitos fundamentais supostamente conflitantes. De um lado, estará sempre a 

liberdade, a sugerir a manutenção da avença firmada; de outro, o direito fundamental afetado 

pelo ajuste (acesso à justiça, contraditório, direito à prova, razoável duração do processo, 

dentre outros). Saber se houve ou não mácula ao núcleo essencial do direito fundamental 

processual atingido pelo acordo significa ponderá-lo com a liberdade, a fim de se concluir 

pela mantença ou não da convenção celebrada. 

Exigir-se a ponderação de valores e, sobretudo, a sua apresentação fundamentada pelo 

juiz ao invalidar um acordo processual (nos termos do art. 489, §§1º e 2º, do CPC/2015) é 

medida que objetiva resguardar o núcleo essencial do princípio da liberdade, limitando a 

intervenção judicial na atividade das partes
203

. Além disso, não se pode perder de vista que 

nenhuma invalidade será decretada quando não houver prejuízo, seguindo-se o regime de 
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 Como apontado, reitere-se, por YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo 

a uma nova era? In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 
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fundamentais como elemento apto a sindicar o negócio processual, invalidando-se aquele que mitigue de modo 
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modo exacerbado e desmedido, implicando violação à autonomia de vontade das partes, em si também um 

direito fundamental (DI SPIRITO, Marco Paulo Denucci. Controle de formação e controle de conteúdo do 

negócio jurídico processual. Revista de Direito Privado, ano 16, v. 63, jul.-set./2015, p.167-169). 
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invalidades processuais disciplinado nos arts. 276 e seguintes do CPC/2015, calcado na 

instrumentalidade das formas
204

.  

Em suma, o controle da licitude do objeto dos negócios processuais, além do parâmetro 

legalmente estabelecido (versar o processo sobre direito que admita autocomposição), abrange 

outros, típicos (a exemplo daqueles previstos na legislação material, quando cabível a sua 

aplicação) e atípicos. Estes últimos podem ser fixados a partir de diretrizes a serem 

estabelecidas pela doutrina, para auxiliar a atuação judicial
205

, bem como por meio dos 
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 Nesse sentido posiciona-se o Enunciado nº 16 do FPPC: “O controle dos requisitos objetivos e subjetivos de 

validade da convenção de procedimento deve ser conjugado com a regra segundo a qual não há invalidade do ato 

sem prejuízo”.  
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 A doutrina não tem se limitado a apresentar diretrizes para a aferição da validade dos negócios jurídicos 

processuais, sobretudo quanto à licitude de seu objeto. Ocupa-se, ainda, de apresentar rol de negócios 
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preventiva ou abstrata, a servir de parâmetro para a futura atuação judicial, conferindo ao julgador standards nos 

quais se pautar ao decidir (sobre a ponderação preventiva ou abstrata, feita pela doutrina, em comparação com a 

ponderação concreta ou real, feita pelo juiz ao decidir, consultar: BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, 

racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 146-155). Nesse sentido, vejam-se os 

enunciados seguintes do FPPC: “19. São admissíveis os seguintes negócios processuais, dentre outros: pacto de 

impenhorabilidade, acordo de ampliação de prazos das partes de qualquer natureza, acordo de rateio de despesas 

processuais, dispensa consensual de assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo de recurso, acordo 

para não promover execução provisória; pacto de mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, 

inclusive com a correlata previsão de exclusão da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; 

pacto de exclusão contratual da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de 

disponibilização prévia de documentação (pacto de disclosure), inclusive com estipulação de sanção negocial, 

sem prejuízo de medidas coercitivas, mandamentais, sub‐rogatórias ou  indutivas; previsão de meios alternativos 

de comunicação das partes entre si; acordo de produção antecipada de prova; a escolha consensual de 

depositário-administrador no caso do  art. 866; convenção que permita  a presença da parte contrária no decorrer 

da colheita de depoimento pessoal”; “20. Não são admissíveis os seguintes negócios bilaterais, dentre outros: 

acordo para modificação da competência absoluta, acordo para supressão da primeira instância, acordo para 

afastar motivos de impedimento do juiz, acordo para criação de novas espécies recursais, acordo para ampliação 

das hipóteses de cabimento de  recursos”; “21. São admissíveis os seguintes negócios, dentre outros: acordo para 

realização de sustentação oral, acordo para ampliação do tempo de sustentação oral, julgamento antecipado do 

mérito convencional, convenção sobre prova, redução de prazos processuais”; “254. É inválida a convenção para 

excluir a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica”; “262. É admissível negócio 

processual para dispensar caução no cumprimento provisório de sentença”; “392. As partes não podem 

estabelecer, em convenção processual, a vedação da participação do amicus curiae”; “490. São admissíveis os 

seguintes negócios processuais, entre outros: pacto de inexecução parcial ou total de multa coercitiva; pacto de 

alteração de ordem de penhora; pré‐indicação de bem penhorável preferencial (art. 848, II); pré‐fixação de 

indenização por dano processual prevista nos arts. 81, §3º, 520, inc. I, 297, parágrafo único (cláusula penal 

processual); negócio de anuência prévia para aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir até o 

saneamento (art. 329, inc. II)”.  A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), 

exercitando, igualmente, a ponderação abstrata, também apresentou enunciados voltados à explicitação dos 

limites objetivos da cláusula geral do art. 190 do CPC, a saber: “36. A regra do art. 190 do CPC/2015 não 

autoriza às partes a celebração de negócios jurídicos processuais atípicos que afetem poderes e deveres do juiz, 

tais como os que: a) limitem seus poderes de instrução ou de sanção à litigância ímproba; b) subtraiam do 

Estado/juiz o controle da legitimidade das partes ou do ingresso de amicus curiae; c) introduzam novas hipóteses 

de recorribilidade, de rescisória ou de sustentação oral não previstas em lei; d) estipulem o julgamento do 

conflito com base em lei diversa da nacional vigente; e e) estabeleçam prioridade de julgamento não prevista em 

lei”; “37. São nulas, por ilicitude do objeto, as convenções processuais que violem as garantias constitucionais 

do processo, tais como as que: a) autorizem o uso de prova ilícita; b) limitem a publicidade do processo para 

além das hipóteses expressamente previstas em lei; c) modifiquem o regime de competência absoluta; e d) 

dispensem o dever de motivação”; “41. Por compor a estrutura do julgamento, a ampliação do prazo de 

sustentação oral não pode ser objeto de negócio jurídico entre as partes”. Nota-se que há um conflito entre o teor 
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precedentes judiciais
206

, como resultado de atividades de interpretação/aplicação de normas e 

como fruto de ponderações entre direitos fundamentais processuais em conflito. 

As cláusulas gerais têm a sua funcionalidade atrelada aos precedentes judiciais, que 

promovem a sua progressiva concretização, ao mesmo tempo expandindo e reformando seu 

campo de significação. Os precedentes moldam a história da cláusula geral, reduzindo a 

indeterminabilidade dos conceitos jurídicos abertos que a compõem. As técnicas atinentes ao 

sistema de precedentes (distinguishing, overruling) são ferramentas postas à disposição dessa 

                                                                                                                                                                                     
do Enunciado nº 21 do FPPC, ao permitir acordo para ampliação do tempo de sustentação oral, e aqueleestatuído 

no Enunciado nº 41 da ENFAM, ao refutar tal possibilidade. Muito embora a sustentação oral integre, de fato, o 

procedimento de julgamento em sessão pública, a ampliação do prazo para a sua efetivação, desde que feita nos 

limites da razoabilidade, é pacto sobre procedimento que não afeta qualquer situação jurídica alheia às partes e 

não compromete de modo substancial quer a atividade jurisdicional, quer a razoável duração do processo, 

devendo ser admitida. O caso concreto, porém, poderá revelar uma ampliação excessiva do prazo de sustentação 

oral (imagine-se que cada parte se arrogue o direito de sustentar durante uma hora, por exemplo, em demanda 

que não revele maior complexidade), a justificar a invalidação do acordo processual ajustado. O Enunciado nº 36 

da ENFAM, por sua vez, suscita outros debates, na medida em que, por exemplo, há negócios processuais que 

afetam (indiretamente) poderes e deveres do juiz sem que sejam defeituosos, razão pela qual não se concorda 

com a cláusula de abertura aposta no referido Enunciado. Tem-se o exemplo das próprias convenções 

probatórias, referidas no Enunciado, que podem limitar os poderes de instrução do juiz. De relação ao controle 

judicial sobre a legitimidade das partes, embora se reconheça a impossibilidade de as partes suprimirem-no por 

acordo, deve-se levar em consideração que a legitimidade não há mais de ser vista apenas como aquela 

decorrente de lei, devendo o magistrado aceitar, ainda, a legitimação extraordinária convencional, com lastro nos 

arts. 18 e 190 do CPC/2015. Sobre a viabilidade de tal legitimação extraordinária convencional à luz do 

CPC/2015, ver, por todos: DIDIER JUNIOR, Fredie. Fonte normativa da legitimação extraordinária no novo 

Código de Processo Civil: a legitimação extraordinária de origem convencional. In: DIDIER JUNIOR, Fredie 

(coord); MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). Novo CPC doutrina 

selecionada. Salvador, Juspodivm, 2015, v. 1, p. 167-174; BOMFIM, Daniela Santos. A legitimidade 

extraordinária de origem negocial. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). 

Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 344-352. Em sentido contrário, defendendo a ilicitude de 

acordo para criação de legitimação extraordinária, por entender que o controle da legitimidade é situação 

processual afeta à alçada judicial: GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Comentário ao art. 190. In: 

GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JUNIOR, 

Zulmar Duarte de. Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015, parte geral. São Paulo: Forense, 

2015, p. 628. A modificação normativamente havida na fonte da legitimação extraordinária (que agora não se 

pauta apenas na lei, mas, sim, em outras fontes normativas do ordenamento jurídico, inclusive em fonte 

negocial) não afasta, como pressupõe Fernando Gajardoni, ao formular a sua crítica, o controle judicial dessa 

legitimidade. Ele permanecerá íntegro tanto de relação à legitimação extraordinária fundada em norma extraída 

de texto legal (hipótese em que o magistrado fará o controle a partir da interpretação dessa norma) quanto de 

relação à legitimação extraordinária negocial (situação em que o controle far-se-á com lastro nos parâmetros 

estabelecidos pelo art. 190 do CPC/2015 e nos limites objetivos juridicamente postos à celebração de negócios 

processuais, resultantes da construção de sentido da cláusula geral em comento). 
206

 O texto trata do papel dos precedentes na concretização da cláusula geral de negociação processual encartada 

no art. 190 do CPC/2015. Outra questão relacionada ao tema, porém, pertine à possibilidade de haver formação 

de precedente (sobre qualquer tema) em processo no qual houve utilização de negócio processual. Conforme 

destaca o Enunciado nº 412 do FPPC, “a aplicação de negócio processual em determinado processo judicial não 

impede, necessariamente, que da decisão do caso possa vir a ser formado precedente”. Essa formação de 

precedente apenas restará inviabilizada se a aplicação do negócio processual comprometer a qualidade do debate 

no processo. Em obra coletiva coordenada por Helder Moroni Câmara, os autores defendem que o negócio 

jurídico processual que restrinja o juízo de cognição da demanda inviabiliza que do processo no qual foi 

utilizado se origine um incidente de resolução de demandas repetitivas ou um incidente de assunção de 

competência ou, ainda, que seja ele afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (CÂMARA, 

Helder Moroni (coord.). Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Almedina, 2016, p. 315-317). 
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atividade concretizadora
207

. 

 

3.3.3.1.3 Negócios jurídicos processuais simulados e fraudulentos  

 

Defeito pode haver no negócio jurídico processual que não se relacione propriamente a 

um vício de vontade, mas, sim, à ilicitude do(s) objetivo(s) que por meio desse negócio se 

pretenda alcançar
208

. Nesse sentido, os sujeitos processuais podem valer-se de negócio 

processual para a prática de ato simulado, assim entendido como aquele em que o objetivo 

efetivamente buscado pelo sujeito afigure-se distinto do externado no acordo. É possível, 

ainda, que o objetivo almejado pelas partes seja vedado por norma imperativa, atuando os 

celebrantes do negócio em conluio para fraudá-la
209

. 

A simulação e a fraude são condutas combatidas pelo ordenamento jurídico. No Direito 

Civil, ambas são causas de invalidade do negócio jurídico (art. 166, III e VI, e 167 do Código 

Civil). Na legislação processual, o art. 142 do CPC/2015 contempla regramento processual 

destinado não apenas a reforçar a invalidade de tais atos, mas, sobretudo, voltado a neutralizar 

os efeitos dele decorrentes. 

Pontes de Miranda diferencia o ato simulado do ato fraudulento esclarecendo que, no 

primeiro caso, o ato exteriorizado não caracteriza o que, verdadeiramente, é querido pela 

parte.  Ao revés, na fraude à norma imperativa, o ato praticado corresponde, de fato, ao que se 
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 MACEDO, Lucas Buril de. A concretização direta da cláusula geral no devido processo legal processual no 

Supremo Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça. Revista de processo, São Paulo, ano 38 n. 216, fev/2013, p. 

382 e 394.  
208

 Jaldemiro Ataíde Júnior enfatiza que o vício social da simulação pode ensejar a invalidação do negócio 

processual por ilicitude de seu objetivo (ATAÍDE JUNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. Negócios jurídicos 

materiais e processuais – existência, validade e eficácia – campo-invariável e campos-dependentes: Sobre os 

limites dos negócios jurídicos processuais. Revista de Processo, São Paulo, ano 40, n. 244, jun./2015, p. 409, 

nota de rodapé nº 47). 
209

 O enfoque do trabalho circunscreve-se, como já afirmado, às convenções processuais (negócios jurídicos 

processuais bilaterais e plurilaterais). No entanto, também é possível haver negócio processual unilateral 

simulado ou fraudulento. Fernando da Fonseca Gajardoni apresenta exemplo de ambos. Quanto à simulação, 

refere-se à hipótese em que a parte, com base no art. 4º da Lei nº 9.099/1995, ajuíza, sem fundamento razoável, a 

sua demanda em foro distante daquele em que sediada a empresa demandada, apenas com o intuito de 

beneficiar-se de sua revelia ante o não comparecimento à audiência prevista naquele rito. No tocante à fraude, o 

mesmo autor aponta a hipótese de o autor ajuizar mais de uma demanda idêntica em foros concorrentes, com o 

fim de burlar o princípio do juiz natural (GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Comentário ao art. 142. In: 

GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JUNIOR, 

Zulmar Duarte de. Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015, parte geral. São Paulo: Forense, 

2015, p. 476). A colusão fraudulenta, todavia, será sempre bilateral ou plurilateral (MOREIRA, José Carlos 

Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. 5, p. 128). 
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pretende, muito embora o resultado alcançado seja vedado pelo ordenamento
210

. Na 

simulação, o escopo é o de lesar terceiros, enquanto que na fraude à norma imperativa, a lesão 

é sofrida pela ordem jurídica
211

. 

O interesse na distinção entre as figuras da simulação e da fraude é mais doutrinário e 

menos pragmático, já que, em ambos os casos, a sanção atribuída ao ilícito é a invalidação e o 

ordenamento prevê, nas duas hipóteses, o cabimento de ação rescisória contra decisão que 

delas resulte (art. 966, III, do CPC/2015, superando discussão doutrinária quanto ao 

cabimento de rescisória em caso de simulação, hipótese não contemplada expressamente no 

art. 485, III, do CPC/1973). Além disso, nem sempre, na prática, a conduta examinada  será 

alocada, com precisão, em uma ou em outra categoria
212

.  

Nesse sentido e voltando-se a análise à temática dos negócios processuais, o órgão 

jurisdicional, convencendo-se de que os sujeitos processuais que celebraram a convenção 

processual praticaram ato simulado ou fraudulento, deverá proferir decisão idônea a impedir 

que alcancem o objetivo propugnado, sem prejuízo de lhes impor condenação nas penas por 

litigância de má-fé
213

. 

Exemplificativamente, há negócio jurídico processual simulado entre parte e advogado 

quando este é constituído (supostamente com o objetivo de integrar a capacidade postulatória 

do mandatário) em processo no qual sabidamente atuará como juiz o seu cônjuge, 

companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 

inclusive, com o escopo de levar ao impedimento do magistrado, conforme disposto no art. 

144, III, do CPC/2015. É o que ocorre, por exemplo, quando se trate de juízo único em 

comarca do interior ou quando houver uma única vara especializada naquela matéria no foro 

competente. Se a contratação do advogado se der quando já em curso o processo, a hipótese 

será de fraude à norma imperativa extraída do art. art. 144, §1º, do CPC/2015. 

A celebração de negócio jurídico processual fraudulento poderá acarretar, além da 
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 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, t. 1, p. 

53. Em sentido semelhante, José Carlos Barbosa Moreira, diferenciando o processo simulado do processo 

fraudulento, salienta que, no primeiro caso (processo simulado), não interessa à parte, verdadeiramente, fruir do 

efeito próprio do ato praticado, consistindo o seu real objetivo em prejudicar terceiros. No segundo caso 

(processo fraudulento), o resultado advindo do ato praticado é, de fato, querido pela parte, tratando-se, porém, de 

fim vedado pelo ordenamento jurídico (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo 

Civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. 5, p. 126-127). 
211

 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13. ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016, v.3, p. 483. 
212

 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13. ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016, v.3, p. 484. 
213

 Enunciado nº 410 do FPPC: “Aplica-se o art. 142 do CPC ao controle de validade dos negócios jurídicos 

processuais”. 
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invalidação do ato e da condenação das partes por litigância de má-fé, a responsabilização 

civil de outros sujeitos processuais que porventura dele tenham participado atuando com dolo 

ou fraude: o juiz (art. 143, I, do CPC/2015), os auxiliares da justiça (art. 155, II, do 

CPC/2015) e os membros do Ministério Público (art. 181 do CPC/2015), da Advocacia 

Pública (art. 184 do CPC/2015) e da Defensoria Pública (art. 187 do CPC/2015). 

Se o negócio jurídico processual celebrado de modo simulado ou fraudulento 

influenciar no proferimento de decisão judicial de mérito (salvo, obviamente, aquela objeto do 

art. 142 do CPC/2015), vindo ela a transitar em julgado, ter-se-á hipótese de cabimento de 

ação rescisória (art. 966, III, do CPC/2015). Além da parte, de seu sucessor e do terceiro 

prejudicado (art. 967, I e II, do CPC/2015), o Ministério Público, atuando como fiscal da 

ordem jurídica, também tem legitimidade para promover a ação rescisória (art. 967, III, do 

CPC/2015). 

 

3.3.3.2 As possibilidades física e jurídica do objeto 

 

A validade do acordo processual pressupõe, ainda, que o seu objeto seja física e 

juridicamente possível. 

A impossibilidade física decorre da natureza do objeto do ato ou da prestação. Sendo 

absoluta, insuperável por qualquer ser humano, acarretará a invalidade do negócio, desde que 

existente ao tempo de sua celebração e, para os acordos de execução futura, persistente no 

momento de sua execução. Caso a impossibilidade seja superveniente à pactuação, não haverá 

invalidade, mas, sim, resolubilidade do negócio
214

. Assim, se as partes convenentes 

celebrarem, por exemplo, um acordo de escolha convencional de perito e elegerem, para 

exercer o mister, profissional cujo precedente falecimento lhes era desconhecido, a convenção 

celebrada conterá objeto fisicamente impossível. 

Por outro lado, a impossibilidade jurídica é aquela estabelecida por norma jurídica, seja 

ela de cunho legal ou convencional, ao tempo da conclusão do negócio
215

. O negócio 

processual que pretenda afastar motivo de impedimento do juiz, viabilizando o julgamento de 
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 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 

p. 150-155. A impossibilidade relativa, assim concebida quando for superável pelo ser humano (e insuperável 

para alguém especificamente) ou quando for temporária, não enseja a decretação de invalidade do negócio. 
215

 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 

p. 151-156. 
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determinada demanda por magistrado impedido de nela exercer suas funções, tem objeto 

juridicamente impossível, porque tal solução é obstada pelo art. 144 do CPC/2015.  

 

3.3.3.3 Previsibilidade do acordo celebrado: a precisão e a determinabilidade do objeto 

 

O objeto da convenção processual deve ser preciso (deve versar sobre uma situação 

jurídica individualizada e concreta) e determinado (assim entendido o que tem suas 

características definidas desde o nascimento do negócio) ou determinável (impreciso, no 

momento da celebração do negócio, quanto à qualidade ou à quantidade, elementos que serão 

precisados no momento da efetivação do acordo). Trata-se de requisitos de validade que 

concernem à previsibilidade do acordo celebrado
216

. 

Faltaria essa previsibilidade, por falta de precisão, por exemplo, ao acordo processual 

encartado em pacto antenupcial ou em contrato de convivência
217

 que conferisse a um dos 

cônjuges ou a um dos companheiros, respectivamente, a legitimação extraordinária 

convencional exclusiva para atuar em nome do outro cônjuge/companheiro em quaisquer 

demandas que este houvesse de promover. Trata-se de convenção processual passível de ver 

decretada a sua invalidade, uma vez que os termos em que celebrada esvaziam a 

previsibilidade do quanto pactuado, não sendo possível à parte transferente de sua 

legitimidade realizar uma prognose do alcance das consequências do que está sendo 

convencionado.  

A utilização de conceitos jurídicos indeterminados em negócios processuais pode 

conduzir à indeterminabilidade do acordo celebrado, a exemplo do que sucederia com acordo 

que previsse que os prazos processuais legalmente previstos, quando insuficientes para a 

prática do ato processual legal ou judicialmente estabelecido, poderão ser prorrogados de 

modo razoável. Não sendo possível determinar, nem mesmo no momento da execução do 

acordo, o objeto convencionado em suas especificações quantitativas (número de dias que 
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 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 78-80. Antonio do 

Passo Cabral, aludindo à doutrina alemã, remete ao princípio de determinação, segundo o qual o acordo deve 

dizer respeito a uma relação jurídica ou conflito específico (precisão) e, se possível, delimitado no tempo, 

evitando-se renúncias demasiadamente amplas a um direito processual. Exige, ainda, que os celebrantes do 

acordo estejam aptos a fazer uma prognose sobre as consequências do compromisso assumido (idem, p. 78-79). 

Também apontando a precisão e a determinabilidade como requisitos de validade do acordo processual: 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil.  57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. 

1, p. 484.  
217

 Enunciado nº 492 do FPPC: “O pacto antenupcial e o contrato de convivência podem conter negócios 

processuais”. 
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deverão ser acrescidos ao prazo) e qualitativas (que prazos hão de se enquadrar na norma 

convencional), inválida se revela a pactuação, faltando-lhe previsibilidade. 

 

3.3.4 Forma prescrita ou não defesa em lei 

 

Como requisito de validade dos negócios jurídicos processuais, há de se destacar, ainda, 

a observância da forma prescrita ou não defesa em lei (arts. 104, III, e 166, IV, do Código 

Civil). Em regra, não se exige que a manifestação de vontade constitutiva do negócio jurídico 

processual adote forma específica, salvo previsão legal expressa em sentido contrário (art. 107 

do Código Civil e art. 188 do CPC/2015). Vige, assim, o princípio da liberdade das formas 

para os negócios processuais.  

Aludindo à forma em sua acepção restrita, Flávio Luiz Yarshell destaca que o negócio 

processual deve ter a forma escrita, uma vez que a documentação seria dado inafastável da 

realidade processual. Sendo a vontade manifestada oralmente, deve ser reduzida a termo ou 

consignada em suporte que permita a sua reprodução. Apenas admite que a manifestação de 

vontade decorra de comportamento omissivo se as partes houverem convencionado 

previamente um ônus de manifestação no processo, qualificando o silêncio, o que, todavia, 

não estaria no campo da forma do negócio jurídico, mas, sim, do conteúdo
218

. 

A despeito da posição externada por Flávio Luiz Yarshell de relação à forma do negócio 

processual, há entendimento doutrinário, ao qual se adere neste trabalho, no sentido de que o 

negócio atípico tem, como regra, forma livre, podendo ser oral ou escrita, expressa ou tácita. 

Em relação aos negócios típicos, a forma será a escrita quando assim vier prescrita em lei, a 

exemplo do foro de eleição e da convenção de arbitragem
219

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

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

65. Trícia Cabral também adota a premissa segundo a qual o acordo processual deve guardar a forma escrita 

(CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Convenções em matéria processual. Revista de Processo, São Paulo, n. 241, 

mar./2015, p. 508). 
219

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1., p. 394; 

TAVARES, João Paulo Lordelo Guimarães. Da admissibilidade dos negócios jurídicos processuais no novo 

Código de Processo Civil: aspectos teóricos e práticos. Revista de processo, São Paulo, ano 41, n. 254, abr./2016, 

p. 105. No mesmo sentido, defendendo a liberdade formal para os negócios processuais, com lastro, inclusive, no 

art. 188 do CPC/2015, ressalvando, apenas, a inviabilidade de se presumir a manifestação de vontade: 

ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais no 

processo civil. São Paulo: LTR, 2015, p. 131-132. Antônio do Passo Cabral também afirma que os negócios 

processuais regem-se pelo princípio da liberdade das formas, salvo exigência legal expressa de adoção de 

determinada forma. Viável, portanto, a celebração de convenções processuais por troca de mensagens 
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As manifestações de vontade orais constitutivas de negócios processuais imporão, 

naturalmente, maior dificuldade para a sua prova, o que não exclui, por essa razão, a sua 

validade
220

. O raciocínio aplica-se tanto às convenções celebradas no bojo de um processo 

quanto àquelas que precedam o seu surgimento
221

. 

É possível o reconhecimento de caráter negocial a um ato omissivo, a exemplo do que 

ocorre com a não alegação de convenção de arbitragem, conduta que se entende 

representativa de renúncia tácita a tal convenção e, pois, ato unilateral tipicamente negocial, 

ainda que não ostente forma escrita. 

A convenção processual guarda autonomia em relação ao acordo material no bojo do 

qual eventualmente se insira. Desse modo, a invalidade do contrato material não afeta, 

necessariamente, a validade da convenção processual, ainda que ambos estejam integrados no 

mesmo documento, salvo se o contrato for contaminado por vício que não exclua a 

convenção, como ocorre com a ausência de capacidade negocial, por exemplo
222

. 

Por tal razão, o acordo processual celebrado fora do processo e em conjunto com um 

contrato material será válido ainda que a forma adotada não respeite requisito legal previsto 

para a contratação de direito material. O processo no qual se venha a discutir em juízo a 

invalidade desse contrato substancial deverá observar a convenção processual estipulada no 

contrato (cláusula de eleição de foro, cláusula de acordo de distribuição de despesas 

processuais, cláusula de pactuação de instância única, dentre outras). O respeito à forma 

                                                                                                                                                                                     
eletrônicas, desde que possível a demonstração da autoria, da autenticidade e da integridade do documento. Do 

mesmo modo, possível que a convenção seja feita oralmente e registrada em mídia eletrônica (CABRAL, 

Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 287-289). No direito italiano, Lucio 

Valerio Moscarini, examinando o art. 29 do Codice di Procedura Civile, que trata da forma e do efeito do acordo 

das partes sobre a competência territorial, estabelecendo que o acordo sobre tal competência deve ter a forma 

escrita (e, em caso de se tratar de competência exclusiva, deve ser expresso), enfatiza que a forma escrita, nesses 

casos, seria pressuposto de existência do negócio processual e não requisito de validade. A forma escrita seria, 

portanto, ad substantiam actus e não ad probationem. Ressalte-se, além disso, que o autor afasta a 

aplicabilidade, aos negócios processuais, do princípio da liberdade das formas, vigente para os negócios de 

Direito Privado (MOSCARINI, Lucio Valerio. Patto di competenza territoriale esclusiva e forma del negozio. 

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Milano, anno XVIII, 1964, p. 1771-1773). 
220

 ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais no 

processo civil. São Paulo: LTR, 2015, p. 132.  
221

 Discorda-se, portanto, do teor do Enunciado nº 39 da ENFAM, verbis: “Não é válida convenção pré‐
processual oral (art. 4º, §1º, da Lei n. 9.307/1996 e 63, § 1º, do CPC/2015)”.  Os dispositivos mencionados no 

Enunciado, que regulam os negócios processuais típicos da cláusula compromissória e da eleição convencional 

de foro, contemplam requisito formal específico para tais acordos, impassíveis de extensão à totalidade do 

microssistema de negociação processual. Tratando-se de regras que restringem a liberdade de convencionar, 

devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de mácula aos princípios da liberdade das formas e do 

autorregramento da vontade, previstos, respectivamente, nos arts. 188 e 190 do CPC/2015. 
222

 ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais no 

processo civil. São Paulo: LTR, 2015, p. 117-119. Também nessa linha, tem-se o Enunciado nº 409 do FPPC: “A 

convenção processual é autônoma em relação ao negócio em que estiver inserta, de tal sorte que a invalidade 

deste não implica necessariamente a invalidade da convenção processual”. 
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prevista na legislação material, neste caso, é premissa para a validade do acordo substancial, 

não para o processual
223

.  

Sendo determinada forma prevista pela legislação material como integrante da essência 

do ato (forma ad solemnitatem), o pressuposto de existência descumprido impedirá que se 

consume a incidência da regra material sobre o suporte fático, do que se conclui pela 

inexistência da contratação de direito material. A despeito disso, havendo acordo processual 

celebrado no mesmo instrumento, ter-se-á ele por existente e, atendidos os requisitos de 

validade, válido. Do contrário, haver-se-ia de admitir que a inexistência do acordo material 

destitui a autonomia da convenção processual. Trata-se, aqui, de dúplice incidência de normas 

jurídicas (material e processual) sobre um mesmo fato (conjugação de manifestações de 

vontade conscientes e autorregradas). 

Eventual ação declaratória de inexistência da relação contratual material deverá 

respeitar, por exemplo, as cláusulas processuais constantes do instrumento que as abrigou 

(cláusula de eleição de foro, cláusula de duplicação de prazos, cláusula de dispensa de 

audiência de mediação ou conciliação, dentre outras). 

 

3.4 CONTROLE DE VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS 

 

À vista dos parâmetros explicitados no tópico antecedente para aferição dos requisitos 

de validade dos negócios jurídicos processuais, caberá ao magistrado realizar o controle de 

validade das convenções processuais que lhe forem apresentadas. 

Sobre o tema, há quatro questões relevantes a enfrentar: a iniciativa para deflagração do 

controle, a forma de deflagração (quando dependente de alegação do vício pela parte), 

requisitos procedimentais a observar na realização do controle e, por fim, o regime jurídico a 

ele aplicável. 

                                                           
223

 De relação aos negócios jurídicos que contemplem, conjuntamente, cláusulas substanciais e processuais, 

Antonio do Passo Cabral adota a tese do “duplo suporte fático”, rejeitando a tese da “dupla natureza”, esta 

segundo a qual os acordos assim celebrados teriam natureza híbrida. Para Cabral, os acordos englobariam 

diferentes suportes fáticos, vocacionados a efeitos distintos. Cada parcela do acordo seria tratada 

autonomamente, inclusive quanto ao regime de invalidades a si aplicável (material ou processual). O vício de 

uma parte do acordo somente afetaria a outra se fosse “atingida a situação jurídica cujo escopo era pretendido 

pelos sujeitos que o praticaram”. De todo modo, esse debate sobre a natureza jurídica das convenções 

processuais perde muito de sua importância na atualidade, em que já não é tão radical a separação entre direito 

material e processo (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 93-

95). 
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3.4.1 Iniciativa para deflagração do controle de validade 

 

 O art. 190, parágrafo único, do CPC/2015 confere ao juiz a iniciativa para deflagrar, de 

ofício, o controle de validade das convenções processuais inseridas no bojo de um processo 

por ele conduzido. Poderá também realizar tal controle como resultado de provocação da 

parte interessada. Mas será permitido ao juiz, em qualquer circunstância e identificando 

qualquer vício capaz de conduz à invalidação do ato, proceder ao controle de ofício dessa 

validade? 

Embora toda invalidade processual deva ser decretada (não havendo nulidade de pleno 

direito no processo civil pátrio), o sistema jurídico-processual positivo brasileiro discerne dois 

tipos de invalidade quanto à iniciativa de sua aferição: as que podem ser conhecidas de ofício 

pelo órgão julgador e aquelas que demandam prévia alegação da parte para realização de tal 

controle. Essa distinção está implícita, por exemplo, no regramento constante do art. 278 do 

CPC/2015
224

. 

Eduardo Scarparo, pautado na ideia de que se deve apurar a iniciativa legítima para 

impulsionar o controle de validade dos atos processuais, erige como critério para a sua 

identificação a perquirição do interesse jurídico atingido pela violação do tipo legal. Registra, 

além disso, que esse exame da iniciativa deve ser feito à luz do caso concreto, sendo 

insuficiente a sua realização apenas no plano abstrato
225

. 

Prossegue diferenciando os defeitos que afetam interesse particular daqueles que 

causem prejuízo à “ordem pública”. Os primeiros demandariam, como regra, iniciativa da 

parte para que a invalidade dos atos que os contenham seja decretada, salvo se presente uma 

situação que comprometa a autodeterminação da parte prejudicada ou se o resguardo do 

direito do particular tiver substrato em uma dimensão objetiva de direitos fundamentais; os 
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 SCARPARO, Eduardo. As invalidades processuais civis na perspectiva do formalismo-valorativo. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 195-196. O autor, pautado, embora, no CPC/1973, esclarece que o 

sistema de nulidades brasileiro não previu regra geral acerca da possibilidade ou não de o juiz pronunciar 

invalidades de ofício quando não houver norma expressa que o autorize a fazê-lo. Essa observação bem se aplica 

ao regramento estabelecido no CPC/2015, que, no particular, não promoveu alteração substancial no regime das 

invalidades processuais. Descabe, nos limites deste trabalho, aprofundar a problemática suscitada pelo autor, a 

cuja obra, que faz alusão a diversificadas posições doutrinárias sobre o tema, remete-se o leitor. 
225

 SCARPARO, Eduardo. As invalidades processuais civis na perspectiva do formalismo-valorativo. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 201-202. 



272 
 

segundos legitimariam a atuação oficiosa do juiz
226

. 

Direcionando a análise realizada para o objeto examinado – controle de validade dos 

negócios jurídicos processuais –, serão cognoscíveis de ofício, como regra, os defeitos que 

digam respeito: a) à capacidade (inclusive a existência de manifesta situação de 

vulnerabilidade); b) à ilicitude, impossibilidade, imprecisão ou indeterminabilidade do objeto; 

c) ao desrespeito à forma prevista em lei ou ao uso de forma vedada pelo ordenamento 

jurídico. Além desses, devem ser observadas as hipóteses de nulidade consagradas nos arts. 

166 e 167 do CC/2002, dentre as quais se inclui o vício social da simulação (art. 167 do 

CC/2002) e a fraude (arts. 166, VI, do CC/2002 e 142 do CPC/2015)
227

. 

 Já os vícios de vontade darão causa à anulação do negócio jurídico processual apenas 

se alegados pela parte prejudicada, não se enquadrando eles na esfera de iniciativa legítima do 

magistrado para deflagração do controle de validade dos acordos processuais sob tal 

fundamento
228

. 

 

3.4.2 Forma de deflagração do controle de validade pela parte 

 

Verificada a necessidade de provocação da parte para apreciação, pelo juiz, da 

invalidade do acordo processual, há de se perscrutar, em um segundo momento, acerca da 

forma como se deve deflagrar tal controle. A questão cinge-se à consideração sobre a 

imperiosidade ou não de propositura de demanda autônoma com tal objetivo. 

 O controle do negócio processual feito pelo magistrado de ofício será realizado 

incidentalmente nos autos do processo a que se refira o negócio processual examinado. O 

                                                           
226

 SCARPARO, Eduardo. As invalidades processuais civis na perspectiva do formalismo-valorativo. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 202-207. Fredie Didier Junior examina a invalidade processual também 

sob a ótica de uma tipologia não das invalidades em si, mas, sim, dos defeitos que ensejam a aplicação da sanção 

de invalidade (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, 

v.1, p. 408-410). Fredie Didier Junior não relaciona, porém, os defeitos cognoscíveis de ofício pelo juiz às 

chamadas “questões de ordem pública”, como o faz Scarparo. Conferindo maior determinação a tais vícios, 

salienta que eles normalmente decorrem de defeitos procedimentais (idem, p. 409). 
227

 Enunciado nº 410 do FPPC: “Aplica-se o art. 142 do CPC ao controle de validade dos negócios jurídicos 

processuais”. 
228

 Essa diferenciação entre vícios ensejadores de decretação de nulidade dos negócios processuais e de sua 

anulabilidade, com a ressalva quanto à impossibilidade de conhecimento de ofício dos últimos é adotada por: 

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

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

77; DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p.394-

395. Contra, entendendo possível o conhecimento de ofício de tais vícios pelo juiz: CABRAL, Antônio do Passo. 

Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 286. 
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mesmo se diga quando esse controle, embora pudesse ter sido feito oficiosamente, decorreu 

de iniciativa da parte prejudicada. Faltaria à parte interesse de agir na propositura de demanda 

autônoma nesse caso
229

, podendo valer-se de objeção processual, invocando a nulidade em 

simples petição
230

.  

Nos casos em que o vício somente possa ser conhecido pelo juiz se existente a 

provocação da parte, far-se-á necessária a propositura de demanda autônoma, na qual serão 

discutidas as causas de anulabilidade do negócio
231-232

. Também será necessário o seu manejo 

quando ainda não exista processo em curso no qual se deva aplicar o negócio processual
233

. A 

ação anulatória será ajuizada sempre em primeiro grau de jurisdição, ainda que o acordo 

processual possa incidir em processo de competência originária de tribunal
234

. 

Com a finalidade de verificar a viabilidade de futura discussão judicial do tema, a parte 

convenente cuja vontade formadora do acordo foi emitida de modo viciado poderá, inclusive, 

nos termos do art. 381, III, do CPC/2015, propor ação de produção antecipada de prova. 

A ação autônoma que discuta a validade de acordo processual não se revela apta a, por 

sua mera propositura, ensejar a suspensão do processo no qual se busca a aplicação do 

negócio ou, mesmo, afastar a incidência da convenção naquele feito. A convenção já 

homologada (quando tal ato for exigido por lei ou por convenção das partes) ou aquela que 

independa de homologação é eficaz até que decretada a sua invalidade por decisão judicial 
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 YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? In: CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

77. O autor afirma, inclusive, que o órgão judicial a quem compita processar e julgar a demanda possuiria 

competência funcional para examinar a validade do acordo processual que àquela se refira. 
230

 CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 286. 
231

 Pedro Henrique Pedrosa Nogueira defende que a ação anulatória de negócio jurídico processual tem lastro no 

art. 966, §4º, do CPC/2015, no qual devem estar compreendidos também atos processuais das partes não sujeitos 

à homologação, nos termos do art. 200 do CPC/2015 (NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos 

processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 163). 
232

 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Convenções das partes sobre matéria processual. Revista de processo, São 

Paulo, n. 33, p. 182-191, jan.-mar./1984, p. 187; YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria 

processual: rumo a uma nova era? In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). 

Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 77-78. Yarshell, que faz menção ao prazo decadencial 

quadrienal a ser observado na propositura da demanda anulatória (art. 178 do Código Civil), sustenta que seria 

possível, inclusive, invalidar o processo em que o acordo foi utilizado, a partir do momento em que afetado pela 

incidência do negócio viciado, mesmo que já exista, nos autos principais, decisão judicial transitada em julgado.  

Também reconhecendo a necessidade de ajuizamento de demanda autônoma para arguição de causas de 

anulabilidade do negócio jurídico processual: REDONDO, Bruno Garcia; MÜLLER, Julio Guilherme. Negócios 

processuais relativos a honorários advocatícios. In: COELHO, Marcus Vinícius Furtado; CAMARGO, Luiz 

Henrique Volpe (coord.). Honorários advocatícios. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 118-119. 
233

 CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 286. 
234

 Por essa razão, discorda-se do argumento soerguido por Flávio Luiz Yarshell, no sentido de que a 

competência para processar e julgar a ação anulatória seria fixada por critério funcional, sendo do mesmo juízo 

competente para processar e julgar a ação na qual o acordo deva ser aplicado (YARSHELL, Flávio Luiz. 

Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? In: CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 78). 
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(art. 200 do CPC/2015). 

A suspensão do processo no qual deva ser aplicado o negócio processual somente 

ocorrerá se verificada, concretamente, a prejudicialidade ou preliminaridade externa da 

pretensão material de anulação do acordo em relação ao pleito formulado naquele processo, 

nos termos regrados pelo art. 313, V, “a”, do CPC/2015.  

Se, por exemplo, uma determinada demanda houver de ser decidida por aplicação do 

regramento do ônus da prova e o negócio processual versar, justamente, sobre a alteração dos 

ônus probatórios atribuídos às partes, presente estará a prejudicialidade capaz de dar ensejo à 

suspensão do processo principal. Não assim, porém, na hipótese de o pacto discutido versar 

sobre a não promoção de execução provisória. A decisão quanto à possibilidade ou não de se 

promover a execução provisória de um julgado não exerce influência quanto à prolação deste. 

Além disso, o negócio se refere a uma etapa posterior à decisória. 

Mesmo não havendo fundamento para a suspensão do processo (ausência de relação de 

prejudicialidade ou preliminaridade externa, antes referida), nada impede que a parte 

prejudicada requeira e obtenha, na ação autônoma proposta com o fito de anular o negócio 

processual eivado de vício de vontade, tutela provisória (de urgência ou de evidência) para o 

fim de afastar a incidência da convenção. Esta decisão será impugnável por agravo de 

instrumento (art. 1.015, I, do CPC/2015). 

 

3.4.3 Requisitos procedimentais do controle de validade 

 

Volvendo-se à análise dos requisitos procedimentais a serem observados na realização 

do controle de validade com base no art. 190, parágrafo único, do CPC/2015, deve-se ter em 

conta que tal controle pressupõe respeito ao princípio da boa-fé e adequação ao modelo 

cooperativo de processo (arts. 5º e 6º do CPC/2015).  

O juiz deverá, portanto, antes de decretar a nulidade de acordo processual (ainda que 

possa fazê-lo de ofício), consultar as partes acerca da questão. Tal medida evita o 

proferimento de decisão-surpresa, violadora dos arts. 9º e 10 do CPC/2015, e garante o 

respeito ao contraditório prévio
235

.  
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 Enunciado nº 259 do FPPC: “A decisão referida no parágrafo único do art. 190 depende de contraditório 

prévio”. 
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Ante a presunção de validade dos negócios processuais, a decisão que a infirme, 

decretando a invalidade do acordo, deverá conter fundamentação adequada à restrição 

impingida à liberdade de autorregramento das partes (arts. 11 e 489, §1º, do CPC/2015). 

 

3.4.4 Regime jurídico do controle de validade pela parte 

 

O regime jurídico a que se submete o controle de validade dos negócios processuais é 

misto, abrangendo normas extraídas do direito material e do Direito Processual
236

. Do direito 

material haurem-se, principalmente, as regras concernentes às causas que ensejam a 

decretação de nulidade dos acordos processuais (arts. 104, 166 e 167 do Código Civil) ou a 

sua anulação (art. 171, II, do Código Civil). Também o prazo para ajuizamento da ação 

anulatória, quando cabível, é disciplinado pela legislação material (art. 178 do Código Civil). 

O regime de invalidades processuais (cujo regramento básico está disposto nos arts. 276 

a 283 do CPC/2015) aplica-se aos negócios processuais. Não haverá, portanto, decretação de 

invalidade processual quando inexistente prejuízo para a parte
237

 ou quando o magistrado 

puder decidir o mérito da causa a favor da parte a quem aproveita a alegação de nulidade (art. 

282, §§1º e 2º, do CPC/2015).  

Havendo defeito no negócio processual e estando constatada a ocorrência de prejuízo, a 

decretação de invalidade cingir-se-á ao necessário ao afastamento do ato viciado. Por tal 

razão, pode haver decretação de invalidade apenas parcial de um negócio jurídico processual, 

preservando-se a parte não defeituosa
238

. Privilegia-se a conservação do negócio processual, o 

que impõe ao magistrado redobrado ônus argumentativo quando pretender infirmar a sua 
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 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Convenções das partes sobre matéria processual. Revista de processo, São 

Paulo, n. 33, jan.-mar./1984, p. 186. No mesmo sentido, identificando o regime misto de controle de validade 

dos negócios processuais: GODINHO, Robson Renault. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo 

Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 138; TALAMINI, Eduardo. Um processo pra chamar de seu: 

nota sobre os negócios jurídicos processuais. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/17136701/Um_processo_pra_chamar_de_seu_nota_sobre_os_neg%C3%B3cios_jur

%C3%ADdicos_processuais>, p. 08. Acesso em: 17/11/2015. De se observar que a expressão “regime jurídico” 

utilizada neste tópico abrange não apenas as questões atinentes às consequências da constatação da existência do 

vício ensejador da decretação de nulidade como, também, as próprias fontes das quais se extraem as causas de 

nulidade. Roberto Poli identifica, no primeiro caso, o perfil funcional da nulidade e, no segundo, o perfil 

estrutural. Ao fazer menção ao regime jurídico, o autor italiano refere-se, apenas, ao perfil funcional, perspectiva 

diversa da ora adotada neste trabalho (POLI, Roberto. La invalidità degli atti processuali. Rivista di diritto 

processuale. Padova: CEDAM, anno LXX, II Série, 2015, p. 363). 
237

 Esse entendimento é explicitado no Enunciado nº 16 do FPPC: “O controle dos requisitos objetivos e 

subjetivos de validade da convenção de procedimento deve ser conjugado com a regra segundo a qual não há 

invalidade do ato sem prejuízo”. 
238

 Enunciado nº 134 do FPPC: “Negócio jurídico processual pode ser invalidado parcialmente”. 
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validade. 

 

3.5 EFICÁCIA JURÍDICA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS 

ATÍPICOS 

 

3.5.1 Eficácia jurídica dos negócios antecedentes e dos negócios incidentais 

 

Antes do surgimento do processo, os negócios jurídicos processuais a ele antecedentes 

são dotados de eficácia jurídica mínima, dando ensejo ao surgimento da situação jurídica 

básica a que alude Marcos Bernardes de Mello
239

. Assim como o testamento, antes do 

falecimento do testador, é ineficaz quanto ao seu efeito específico, apenas vinculando o futuro 

espólio às manifestações de vontade do testador, o negócio processual prévio somente vincula 

o contraente à sua futura observância, quando do surgimento do processo e à vista da 

específica situação processual nele regrada.  

Para os negócios processuais celebrados no bojo de um processo (ou para os negócios 

antecedentes, com o advento do processo a que se referem), a eficácia jurídica deles emanada 

é, salvo a existência de condição suspensiva ainda não implementada, plena ou final, 

encontrando-se o acordo processual apto a produzir seus efeitos próprios. A referibilidade a 

um processo é pressuposto de existência do negócio processual; a sua inserção em um 

processo real afigura-se como condição viabilizadora de sua plena eficácia
240

.  
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 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia, 1ª parte. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 100-103. Trata-se da situação jurídica básica vista como base eficacial da eficácia plena do negócio 

jurídico e não aquela tida como a eficácia mínima e única dele extraível. 
240

 Pedro Henrique apenas qualifica como negócios processuais aqueles celebrados no curso de um 

procedimento, não conferindo tal qualificativo àqueles que versam sobre demanda futura. Nesse segundo caso, 

refere-se não a negócios processuais, mas a negócios sobre o processo, apontando carecerem eles da 

imprescindível “processualidade” que os pudesse caracterizar como tal. Essa distinção, segundo o autor, afeta, 

inclusive, o regime jurídico aplicável ao pacto (NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos 

processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 231). A inserção do negócio processual em um processo concreto 

não se revela, segundo posicionamento adotado neste trabalho, como pressuposto de existência do negócio 

processual, assim qualificado, mas, sim, como condição para a sua eficácia plena. 
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3.5.2 Condições de eficácia do negócio processual atípico 

 

3.5.2.1 Homologação como condição legal de eficácia dos negócios atípicos? 

 

Segundo prevê o art. 200 do CPC/2015, os atos das partes que consistam em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzirão, imediatamente, a constituição, 

modificação ou extinção de direitos processuais
241

. No parágrafo único do mesmo artigo, há 

norma condicionando a eficácia do negócio jurídico unilateral da desistência da ação à 

necessidade de prévia homologação judicial. 

À vista do regramento em questão, perquire a doutrina acerca da necessidade de os 

negócios jurídicos processuais, de um modo geral, serem homologados pelo órgão 

jurisdicional e qual seria a função desse ato homologatório. Posicionamento histórico já 

superado, construído sob a égide dos Códigos de Processo de 1939 e de 1973 e tendo a 

desistência da ação como objeto, chegou a atribuir à homologação a natureza de pressuposto 

de existência daquele negócio processual
242

. Houve, ainda, quem defendesse cuidar-se o ato 

judicial homologatório de desistência da demanda de requisito de validade dessa
243

. 

Na atualidade, reconhece-se à homologação judicial, no sistema jurídico brasileiro, a 

função de ato integrativo da eficácia de negócios jurídicos processuais
244

. Ao estabelecer a 

necessidade de homologação judicial de um determinado ato jurídico, o ordenamento 

                                                           
241

 Embora o dispositivo apenas faça menção aos direitos processuais, a norma que a partir dele se constrói 

objetiva regrar a eficácia dos atos jurídicos dispositivos das partes. Desse modo, sendo evidente que o texto 

normativo disse menos do que pretendia, a construção da norma dele extraível pressupõe interpretação 

ampliativa, incluindo-se na expressão “direitos processuais” todas as situações jurídicas, simples e complexas. 

Nesse sentido: MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1996, t. 3, p. 61. O autor compreende por “direitos processuais” (examinando, embora, 

o art. 158 do CPC/1973, cuja redação é substancialmente a mesma do art. 200 do CPC/2015) todas as situações 

jurídicas em que se insiram as partes. Na mesma linha, referindo-se às situações simples e complexas como 

inseridas na expressão “direitos processuais”: NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos 

processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 229; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentário ao art. 200. In.: 

CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo Código de Processo Civil.  Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 341. 
242

 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1958, t. 1, p. 281; MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de 

Processo Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, t. 3, p. 65. 
243

 SILVA, De Plácido e. Comentários ao Código de Processo Civil. Curitiba: Guaíra, 1940, p. 33-34; PRATA, 

Edson. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1987, v. 2, t.1, p. 493. 
244

 Por todos: CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 233; 

DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 395. 

Também nesse sentido, o Enunciado nº 260 do FPPC: “A homologação, pelo juiz, da convenção processual, 

quando prevista em lei, corresponde a uma condição de eficácia do negócio”. 
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pretende que o juiz fiscalize a validade do ato praticado
245

. Reconhecida a sua higidez, a 

homologação confere ao ato, antes dotado de eficácia parcial, a sua plena eficácia. Negada a 

homologação, não se perfaz a condição legal de eficácia do ato.  

Há situações em que a lei exige, expressamente, a homologação judicial de um negócio 

jurídico processual, unilateral (a exemplo da desistência, conforme se verifica do teor do art. 

200, parágrafo único, do CPC/2015) ou bilateral/plurilateral (como se observa do art. 357, 

§2º, do CPC/2015, ao tratar do saneamento consensual do processo, e do art. 862, §2º, do 

CPC/2015, ao disciplinar a escolha convencional do administrador-depositário em penhora de 

empresa, de outros estabelecimentos e de semoventes). Não existindo previsão expressa de 

submissão do negócio processual à homologação judicial, reputar-se-á esta desnecessária, 

produzindo-se imediatamente os efeitos decorrentes do acordo celebrado.  

A eficácia imediata dos negócios processuais é consequência direta da norma extraída 

do art. 200 do CPC/2015 e decorrência lógica do princípio do respeito ao autorregramento da 

vontade no processo
246

. O entendimento que subordina irrestritamente a eficácia de todo 

negócio processual à chancela judicial revela dessintonia com o direito à liberdade no âmbito 

processual
247

. 

Em suma, os negócios processuais atípicos não dependem, como regra, de homologação 

judicial para que se opere a sua eficácia, aplicando-se-lhes o art. 200 do CPC/2015
248

. Far-se-

                                                           
245

 Nesse sentido: ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções 

processuais no processo civil. São Paulo: LTr, 2015, p. 143. 
246

 Nesse sentido: ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções 

processuais no processo civil. São Paulo: LTr, 2015, p. 141. Também defendendo que a homologação judicial 

somente é condição de eficácia do negócio processual se exigida expressamente em lei, por todos: ATAÍDE 

JUNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. Negócios jurídicos materiais e processuais – existência, validade e eficácia – 

campo-invariável e campos-dependentes: Sobre os limites dos negócios jurídicos processuais. Revista de 

Processo, São Paulo, ano 40, n. 244, jun./2015, p. 412; AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do magistrado 

em face dos negócios jurídicos processuais. Revista de Processo, São Paulo, n. 246, ago./2015, p. 230; 

GODINHO, Robson Renault. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: RT, 2015, p. 137; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos processuais. Salvador: 

Juspodivm, 2016, p. 229; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Convenções em matéria processual. Revista de 

Processo, São Paulo, n. 241, mar./2015, p. 509; DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. 

ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 395. O Enunciado nº 133 do FPPC posiciona-se no mesmo sentido: 

“Salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios processuais do art. 190 não dependem de 

homologação judicial”.  Contra, apontando a homologação como condição genérica de eficácia do negócio 

processual, ainda quando não exigida expressamente por lei: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código 

de Processo Civil: Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 169. 
247

 Na mesma linha, acrescentando outros fundamentos: CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2016, p. 229-232. 
248

 Nesta linha pauta-se o Enunciado nº 261 do FPPC: “O art. 200 aplica-se tanto aos negócios unilaterais quanto 

aos bilaterais, incluindo as convenções processuais do art. 190”. 
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á necessária tal homologação apenas quando convencionada pelas partes
249

 (hipótese de que 

se tratará no tópico seguinte) ou quando o negócio atípico, por sua similitude a um negócio 

típico dependente de homologação, atraia a normatização deste. A eficácia imediata não 

significa, todavia, ausência de fiscalização judicial sobre o acordo processual. Esta dar-se-á 

pelo controle sobre a validade do negócio, nos moldes disciplinados pelo art. 190, parágrafo 

único, do CPC/2015. 

 

3.5.2.2 Condições e termos convencionados (determinações inexas) 

  

A necessidade de homologação judicial do acordo processual atípico pode decorrer não 

de exigência legal, mas, sim, de cláusula convencional que assim estipule
250

. Essa e outras 

condições podem ser inseridas pelas partes em convenções processuais. Aos convenentes é 

lícito, ainda, estipular termos (inicial e/ou final) para a eficácia do acordo
251

. As condições e 

termos estabelecidos negocialmente pelas partes constituem as chamadas “determinações 

inexas”, na terminologia apresentada por Pontes de Miranda
252

.  

O posicionamento no sentido de admitir a estipulação consensual de determinações 

inexas em negócios processuais, como decorrência do autorregramento da vontade
253

, ao qual 
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 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 235-237; DIDIER 

JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 395. 
250

 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 235-237. O autor 

suscita, ainda, a possibilidade de as partes, em requerimento conjunto, submeterem o instrumento do acordo à 

homologação judicial com o fito de lhe conferir caráter de título executivo judicial, sem que exista exigência 

legal ou convencional dessa homologação. Neste caso, a homologação pressuporia a existência de processo em 

curso, não figurando como condição de eficácia do negócio (idem, p. 237). 
251

 Robson Godinho salienta que as partes convenentes podem subordinar a eficácia de seu negócio a elementos 

futuros (GODINHO, Robson Renault. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo 

Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 137). Em sentido contrário, entendendo ser inconciliável o desenvolvimento 

ordinário do processo com o estado de pendência, de modo que os atos processuais não tolerariam condições: 

LENT. Friedrich. Diritto processual civile tedesco: Il procedimento di cognizione. Tradução: Edoardo F. Ricci. 

Napoli: Morano Editore, 1962, p. 123. 
252

 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, t. 5, p. 

93. 
253

  DIDIER JUNIOR, Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos fatos jurídicos processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2011, p. 149. Os autores admitem a estipulação de determinações inexas em negócios 

processuais, citando como exemplo a suspensão convencional do processo, que, em si, é negócio jurídico 

processual sujeito a termo final. Ponderam, inclusive, a possibilidade de a tal suspensão ser vinculada, ainda, 

uma condição resolutiva, no sentido de fazê-la cessar ao final do seu prazo ou se havido o julgamento de 

demanda diversa envolvendo as partes, prevalecendo o que ocorrer primeiro (idem, p. 148-150). Também de 

relação aos negócios jurídicos processuais judiciais, os autores reconhecem a possibilidade de estabelecimento 

de condições ou termos não vedados pelo ordenamento jurídico. O que designam por “decisões condicionais” 

(que não se confundem com as decisões que versam sobre relações jurídicas condicionais) compreende, por 

exemplo, a possibilidade de exigência de caução ou contracautela para que a decisão judicial opere efeitos; o 

deferimento de antecipação dos efeitos da tutela condicionado à regularização da capacidade postulatória do 



280 
 

se filia este trabalho, não é, porém, pacífico. Em sentido contrário a essa ideia, milita a 

premissa de que, sendo o processo um iter progressivo, seria com ele incompatível a adoção 

de institutos que pudessem obstar o seu regular desenvolvimento
254

.   

O Código de Processo Civil contempla hipóteses de negócios processuais sujeitos a 

termo, a exemplo da suspensão do processo (arts. 313, II e §4º, do CPC/2015) e da suspensão 

da execução (art. 922 do CPC/2015), cujos termos finais podem variar segundo a vontade das 

partes, respeitado, no primeiro caso, o limite legal de seis meses. Viável, também, que as 

partes convencionem a dispensa de prova testemunhal, se a perícia a ser realizada for 

suficiente ao esclarecimento do fato. Naturalmente, a inclusão de tais elementos acidentais 

nos negócios processuais não pode ser feita de modo a obstar a continuidade procedimental e, 

observado tal parâmetro, não se justifica o afastamento, no âmbito processual, desse espaço 

de autorregramento da vontade
255

. 

 

3.5.3 Esfera subjetiva de eficácia dos negócios processuais 

  

A eficácia do negócio processual pressupõe, como regra, a participação de todos os que 

terão suas esferas jurídicas por ele afetadas
256

. Algumas situações, porém, merecem exame 

                                                                                                                                                                                     
autor ou à emenda da petição inicial para correção do valor da causa; o estabelecimento de astreintes com valor 

variado em cronograma a ser especificado na decisão; e a modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal 

na declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (idem, p. 150-156). Admitindo a interposição de 

recurso adesivo condicionado (interposto para ser examinado somente na hipótese de vir a ser provido o recurso 

da parte adversa): MOREIRA, José Carlos Barbosa. Recurso especial. Exame de questão de 

inconstitucionalidade de lei pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário interposto sob condição. 

In: ______. Direito aplicado II : pareceres. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 265-269; DIDIER JUNIOR, Fredie; 

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 3, p. 

154. 
254

 José Carlos Barbosa Moreira aponta a impossibilidade, em regra, de os atos processuais serem praticados  sob 

condição ou a termo. Afirma que a sua previsão poderia comprometer a segurança e a certeza no 

desenvolvimento processual. No entanto, o autor reconhece a possibilidade de inserção desses elementos em 

convenções processuais, desde que não ensejem significativo comprometimento àqueles valores processuais 

(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Convenções das partes sobre matéria processual. Revista de processo, São 

Paulo, n. 33, jan.-mar./1984, p. 95.). Alexandre Câmara, embora sem se referir aos negócios processuais (à época 

por ele não admitidos), refuta a possibilidade de sujeição de ato processual a termo, embora admita o 

estabelecimento de condição para o ato, desde que de natureza intraprocessual (e não extraprocessual). Dentre os 

seus exemplos, cita a denunciação da lide (demanda condicional). (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de 

direito processual civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 270-271).  
255

 Conclusão e exemplos (referidos, embora, ao CPC/1973) extraídos de: GRECO, Leonardo. Os atos de 

disposição processual – primeiras reflexões. In: MEDINA, José Miguel Garcia et al (coord.). Os poderes do juiz 

e o controle das decisões judiciais: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim Wambier. São 

Paulo, RT, 2008, p. 293-294. 
256

 ATAÍDE JUNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. Negócios jurídicos materiais e processuais – existência, validade 

e eficácia – campo-invariável e campos-dependentes: Sobre os limites dos negócios jurídicos processuais. 

Revista de Processo, São Paulo, ano 40, n. 244, jun./2015, p. 412. Esclarece o Enunciado nº 402 do FPPC que “a 
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particularizado. 

Inicialmente, cumpre destacar que, além das partes convenentes, a convenção 

processual celebrada obriga seus herdeiros e sucessores
257

. Havendo sucessão processual 

voluntária (inter vivos – art. 109 do CPC/2015) ou legal (causa mortis – art. 110 do 

CPC/2015), o sucessor, ao ingressar no feito, assume-o no estado em que se encontrar, 

vinculando-se aos atos processuais praticados pelo seu antecessor
258

. Deve, assim, respeitar o 

negócio processual por esse celebrado. 

No microssistema de negociação processual, há previsão explícita de vinculação de 

herdeiros e sucessores das partes à cláusula de eleição convencional de foro (art. 63, §2º, do 

CPC/2015).  Esta regra, no quadro hermenêutico de construção de sentido da cláusula geral de 

atipicidade da negociação processual, reforça a ideia de que a vinculação dos herdeiros e 

sucessores não se adstringe aos acordos processuais relativos a processos já instaurados. 

Abrange também os negócios processuais prévios, ainda que o falecimento da parte 

convenente se dê antes da propositura da demanda. 

Diversa é a solução quando se tratar de ingresso de terceiro no feito. Cuidando-se de 

litisconsorte, em qualquer de suas modalidades, a eficácia do negócio processual, de relação a 

ele, dependerá de sua anuência ao acordo. Sendo o litisconsorte considerado como litigante 

distinto, a imposição, a si, de negócio jurídico processual por ele não celebrado implicaria 

violação ao seu poder de autorregramento
259

.  

O mesmo raciocínio aplica-se aos terceiros que intervenham no feito, de modo 

espontâneo ou provocado, à exceção do assistente simples, cuja atuação acessória no feito 

pressupõe vinculação às manifestações de vontade do assistido
260

. 

Deve-se ter em mente, por outro lado, que ao celebrar uma convenção processual, o 

                                                                                                                                                                                     
eficácia dos negócios processuais para quem deles não fez parte depende de sua anuência, quando lhe puder 

causar prejuízo”. A hipótese versada no texto não abrange as situações em que o terceiro seja atingido por efeitos 

reflexos do negócio jurídico processual, tema já tratado anteriormente neste capítulo. 
257

 Enunciado nº 115 do FPPC: “O negócio jurídico celebrado nos termos do art. 190 obriga herdeiros e 

sucessores”. 
258

 ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. São Paulo: RT, 2015, v.2, t. 1, p.200. 
259

  Nesse sentido, referindo-se, embora, especificamente ao acordo de calendarização processual: CABRAL, 

Trícia Navarro Xavier. Reflexos das convenções em matéria processual nos atos judiciais. In: CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

234. 
260

 Referido posicionamento é defendido por Trícia Cabral, tendo por objeto a convenção de calendarização 

processual (CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Reflexos das convenções em matéria processual nos atos 

judiciais. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2015, p. 234-235). O tema é tratado, ainda, no Enunciado nº 491 do FPPC: “É possível 

negócio jurídico processual que estipule mudanças no procedimento das intervenções de terceiro, observada a 

necessidade de anuência do terceiro quando lhe puder causar prejuízo”. 
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órgão do Ministério Público fá-lo presentando a instituição, que poderá firmá-la na medida 

em que possui capacidade negocial e capacidade de ser parte
261

. Como consectário lógico 

dessa premissa, conclui-se que o acordo deve ser respeitado e adimplido por todo e qualquer 

membro do Ministério Público que venha a atuar no processo no qual deva o acordo produzir 

seus efeitos.  

Entendimento que limitasse a vinculação subjetiva ao acordo àquele específico membro 

do Ministério Público que o celebrou desconsideraria o princípio institucional da unidade, 

norteador daquela instituição (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.625/1993). Além disso, essa 

conduta violaria as normas fundamentais de boa-fé processual (art. 5º do CPC/2015) e do 

princípio do autorregramento da vontade (art. 190 do CPC/2015). 

Não se afasta, porém, a possibilidade de o Ministério Público (atuando como parte ou 

como fiscal do ordenamento jurídico) suscitar a invalidade de acordo processual encartado em 

termo de ajustamento de conduta, instando o juiz a exercer o controle de validade da 

convenção, nos termos propugnados pelo art. 190, parágrafo único, do CPC/2015.  

O mesmo raciocínio há de ser aplicado ao órgão julgador que celebre uma convenção 

processual, típica ou atípica. Ao assim agir, o magistrado pratica ato presentando o Estado-

Juiz, ficando este – e não apenas aquele – atrelado ao acordo celebrado. O acordo processual 

celebrado vinculará, portanto, qualquer magistrado que venha posteriormente a atuar naquele 

juízo
262

. Uma vez que a celebração de negócio processual pelo órgão julgador pressupõe a 

                                                           
261

 A Resolução nº 118 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) traz, especialmente em seus arts. 

15 a 17, disciplina específica acerca da celebração, por órgão do Ministério Público, de convenção processual: 

“Art. 15. As convenções processuais são recomendadas toda vez que o procedimento deva ser adaptado ou 

flexibilizado para permitir a adequada e efetiva tutela jurisdicional aos interesses materiais subjacentes, bem 

assim para resguardar âmbito de proteção dos direitos fundamentais processuais. Art. 16. Segundo a lei 

processual, poderá o membro do Ministério Público, em qualquer fase da investigação ou durante o processo, 

celebrar acordos visando constituir, modificar ou extinguir situações jurídicas processuais. Art. 17. As 

convenções processuais devem ser celebradas de maneira dialogal e colaborativa, com o objetivo de restaurar o 

convívio social e a efetiva pacificação dos relacionamentos por intermédio da harmonização entre os envolvidos, 

podendo ser documentadas como cláusulas de termo de ajustamento de conduta”. 
262

 Nesse sentido manifesta-se João Lessa Neto em artigo coletivo do qual é coautor: ATAÍDE JUNIOR, 

Jaldemiro Rodrigues de; LESSA NETO, João Luiz; AVELINO, Murilo Teixeira; RAMOS NETO, Newton 

Pereira. No acordo de procedimento qual é o papel do juiz (codeclarante, mero homologador ou outro)? Revista 

Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, ano 23, n. 91, jul.-set./2015, p. 326. Em sentido contrário, 

associando o acordo celebrado à pessoa do juiz, de modo a negar a sua vinculatividade a outros magistrados que 

atuem no processo: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso 

de processo civil. São Paulo: RT, 2015, v. 1, p. 531-532; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Reflexos das 

convenções em matéria processual nos atos judiciais. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro 

Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 235. Não se pode concordar com o 

posicionamento sufragado por Trícia Cabral acerca do acordo de calendarização processual, quando, ao 

examinar a eficácia dessa convenção de relação ao juiz, pauta-se na diferenciação entre afastamentos 

temporários e definitivos do magistrado. No primeiro caso, entende a autora, o substituto estaria vinculado ao 

calendário processual; no segundo, seria possível a sua revisão pelo substituto (CABRAL, Trícia Navarro 
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competência funcional deste, os negócios jurídicos celebrados em primeiro grau de jurisdição 

não podem versar sobre atos cuja prática seja de competência dos Tribunais de Justiça ou dos 

Tribunais Regionais Federais, conforme o caso, e, por sua vez, os celebrados por estes não 

podem contemplar atos de competência dos Tribunais Superiores.  

O advogado da parte pode celebrar, diretamente e em nome daquela, negócios jurídicos 

processuais. Não havendo a participação da parte no acordo processual, a atuação do 

advogado demandará a outorga, pela parte, em procuração, de poder especial para tal 

finalidade em duas situações.  

A primeira delas, quando se tratar de negócio processual que implique disposição de 

direito processual ou em assunção de novo ônus ou dever processual
263

. A segunda situação 

consiste na celebração de acordo processual que possa, ainda que reflexamente, implicar 

disposição do direito material discutido em juízo.  

Tratando-se de acordo processual que não se enquadre em uma dessas hipóteses (o que 

ocorre, via de regra e exemplificativamente, nos acordos para ampliação de prazo de 

sustentação oral, na substituição de debate oral por memorial escrito, na fixação de calendário 

processual e no estabelecimento de intimação do advogado por e-mail ou por rede social), 

poderá o advogado celebrar a convenção independentemente da existência de poder especial 

consignado em procuração
264

. 

                                                                                                                                                                                     
Xavier. Reflexos das convenções em matéria processual nos atos judiciais. In: CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 235). O juiz que 

celebra o acordo processual, enquanto exercente de função pública, não age enquanto pessoa natural, mas, sim, 

como órgão do Poder  Judiciário. Por essa razão, sua conduta vincula o Estado-Juiz e, por consequência, os 

magistrados que vierem a substituí-lo deverão respeitar a convenção celebrada, não podendo inadimpli-la.  Nesse 

sentido, Antonio do Passo Cabral, lançando crítica ao pensamento de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero, referido no início desta nota de rodapé, enfatiza que a admissão de raciocínio que 

dissociasse o juiz de sua função de presentante do Estado-Juiz justificaria a possibilidade de o juiz substituto 

desconsiderar, modificar ou revogar atos praticados pelo magistrado que o antecedeu, o mesmo ocorrendo com 

as alterações de membros do Ministério Público e da Advocacia Pública. Trata-se de crítica que corrobora o 

pensamento ora defendido neste trabalho (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: 

Juspodivm, 2016, p.222, nota de rodapé 18), ainda que o seu autor não admita a possibilidade de o juiz figurar 

como parte em negócio processual. 
263

 Exemplos: pacto de instância única, que contempla disposição do direito de recorrer; convenção em matéria 

probatória, com assunção de ônus da prova antes afeto à parte contrária; acordo de rateio de despesas 

processuais, com assunção do dever de pagamento de despesas que seriam de responsabilidade da parte 

contrária. 
264

 Há quem sustente ser sempre necessária a outorga de poder especial ao advogado para que este celebre, em 

nome da parte, negócio processual. Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha argumenta que o art. 105 do 

CPC/2015, ao prever a necessidade de poderes especiais para que o advogado possa praticar determinados atos 

em nome da parte, contempla alguns negócios processuais, concluindo que essa exigência deve ser estendida aos 

negócios atípicos de um modo geral (CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentário ao art. 190. In.: CABRAL, 

Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015, p. 327). Na mesma linha é o entendimento de CABRAL, Antonio do Passo. Convenções 

processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 275. Araken de Assis sustenta que os advogados devem, para 
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A convenção processual celebrada por advogado desprovido de procuração outorgada 

pela parte ou sem poder especial para a prática do ato, quando necessário, será ineficaz 

relativamente àquela em cujo nome foi firmada (art. 104 do CPC/2015). Havendo prejuízo, o 

advogado responderá pelas despesas incorridas e pelas perdas e danos derivados de sua 

conduta. 

 

3.5.4 (In)adimplemento dos negócios jurídicos processuais 

 

Sendo inadimplida uma convenção processual válida e eficaz, tal fato, para ser 

conhecido pelo juiz, demanda alegação
265

, pela parte interessada, na primeira oportunidade 

em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão (representativa, conforme o caso, de 

novação tácita ou de resilição bilateral tácita)
266

. Trata-se de regra decorrente de interpretação 

                                                                                                                                                                                     
celebrar negócios processuais em nome da parte, possuir poder especial de firmar compromisso (ASSIS, Araken 

de. Processo civil brasileiro. São Paulo: RT, 2015, v.1, p. 357), opinião compartilhada por Bruno Garcia 

Redondo e Julio Guilherme Müller (REDONDO, Bruno Garcia; MÜLLER, Julio Guilherme. Negócios 

processuais relativos a honorários advocatícios. In: COELHO, Marcus Vinícius Furtado; CAMARGO, Luiz 

Henrique Volpe (coord.). Honorários advocatícios. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 118). Em artigo mais recente, 

Bruno Garcia Redondo apresenta posicionamento diverso, salientando a desnecessidade de previsão de poder 

especial no instrumento de mandato para viabilizar a celebração, pelo advogado, de negócio processual, já que 

tal exigência não seria extraível do art. 105 do CPC/2015 (REDONDO, Bruno Garcia. Negócios jurídicos 

processuais. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/26031308/NEG%C3%93CIOS_JUR%C3%8DDICOS_PROCESSUAIS>. Acesso 

em: 14/06/2016). Já Ronaldo Cramer indica que a procuração outorgada ao advogado deve conter poder especial 

de transigir, termo que se referiria tanto à transação sobre direitos materiais quanto à que tenha por objeto a 

disposição de direitos processuais (CRAMER, Ronaldo. Comentário ao art. 105. In.: CABRAL, Antonio do 

Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 

177), opinião compartilhada por Luiz Dellore (DELLORE, Luiz. Comentário ao art. 105. In: GAJARDONI, 

Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte de. 

Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015, parte geral. São Paulo: Forense, 2015, p. 356-357). O 

Enunciado nº 114 do FPPC condicionava a celebração de negócio jurídico processual diretamente pelo advogado 

à outorga de poder especial para tal finalidade (“A celebração de negócio jurídico processual, pelo advogado em 

nome da parte, exige a outorga de poder especial”). Na edição do Fórum Permanente de Processualistas Civis 

ocorrida em Belo Horizonte, nos dias 05 a 07 de dezembro de 2014, o referido Enunciado nº 114 foi cancelado. 

Não se concebe a necessidade de exigência, geral e irrestrita, de poder especial ao advogado para celebração de 

negócios processuais, tanto mais quando o acordo a ser celebrado for restrito à alteração procedimental, sem 

implicar disposição de direitos materiais ou processuais, nem assunção de ônus ou de dever processual. Esse 

entendimento coaduna-se com a premissa segundo a qual a necessidade de outorga de poder especial para 

atuação do advogado, por ser exceção, deve ser interpretada restritivamente. 
265

 Enunciado nº 252 do FPPC: “O descumprimento de uma convenção processual válida é matéria cujo 

conhecimento depende de requerimento”. 
266

Adotando-se como exemplo uma convenção processual de eleição de foro, ter-se-á hipótese de resilição 

bilateral tácita se, eleito o foro da Comarca A pelas partes (malgrado a competência territorial legal estivesse 

afeta à Comarca B), o autor da demanda, desconsiderando o ajuste, promover a demanda na Comarca B, sem que 

tal conduta seja impugnada pela parte adversa. Na mesma situação, porém, se, ao invés de promover a demanda 

na Comarca A (eleita pelas partes convenentes) ou na Comarca B (foro legal), o autor, por sua escolha, ajuizar a 

mesma demanda na Comarca C, mantendo-se silente o réu quanto a tal fato, a preclusão havida pela falta de 

impugnação ao foro escolhido pelo Autor representaria novação objetiva tácita da convenção anteriormente 

realizada pelas partes. O art. 337, §6º, do CPC/2015 também é hipótese de resilição bilateral tácita.  
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sistemática do microssistema de negociação processual, haurida a partir da análise de 

negócios típicos, especialmente da não alegação do foro de eleição e da convenção de 

arbitragem (arts. 65 e 337, §6º, do CPC), aplicável, portanto, tanto aos acordos obrigacionais 

quanto aos dispositivos
267

. 

A efetivação judicial do negócio processual pode ser requerida pela parte por simples 

petição e nos próprios autos do processo em que deva ser aplicada, não demandando, como 

regra, o ajuizamento de ação autônoma com tal finalidade
268

.  

Considerando-se a natureza normativa das convenções processuais, à vista de um 

acordo processual existente, válido e eficaz, requerida pela parte a sua efetivação, não poderá 

o juiz negar-lhe aplicação. Mas, e se o fizer, qual o instrumento jurídico de que poderá lançar 

mão a parte para resguardo de seu direito? 

Se tal aplicação não for realizada (ou for feita de modo incorreto) por um juízo de 
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 Nesse sentido: DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 

2016, v.1, p. 396-397. Marco de Benito Llopis-Llombart, tratando da convenção sobre a competência e do 

pactum de non petendo (este que, como já se enfatizou no capítulo anterior do presente trabalho, não se 

considera negócio processual), afirma que a necessidade de alegação de tais acordos pela parte, por exceções 

processuais, para que produzam efeitos processuais, decorre de sua origem negocial (LLOPIS-LLOMBART, 

Marco de Benito. I contratti processuali, p. 06. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/3044681/I_contratti_processuali>. Acesso em: 15/11/2015). A questão, entretanto, 

não é pacífica. Barbosa Moreira, examinando a temática à luz do Código de Processo Civil de 1973, 

interpretava-a em sentido diametralmente oposto, salientando que a convenção poderia, desde que constante dos 

autos, ser conhecida de ofício pelo juiz, salvo quando a lei exigisse a provocação da parte interessada, como é o 

caso do compromisso arbitral (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Convenções das partes sobre matéria 

processual. Revista de processo, São Paulo, n. 33, jan.-mar./1984, p. 188). Paula Costa e Silva propõe, com 

lastro na regra atualmente inserida no art. 190, parágrafo único, do CPC/2015, que o juiz declare inadmissível o 

ato praticado em desrespeito à convenção processual, já que somente poder-lhe-ia negar eficácia nas hipóteses 

mencionadas no citado dispositivo. Havendo, por exemplo, pacto de não recorrer, o magistrado poderia reputar 

inadmissível o recurso que a despeito dele fosse interposto, mesmo sem provocação da parte interessada 

(SILVA, Paula Costa e. Pactum de non petendo: exclusão convencional do direito de acção e exclusão 

convencional da pretensão material. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). 

Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 298-299). Antonio do Passo Cabral enfrenta o tema 

pautando-se na diferença entre acordos obrigacionais e dispositivos. No primeiro caso (convenções sobre 

prerrogativas processuais das partes), a convenção haveria de ser suscitada por meio de exceção processual, não 

podendo ser examinada de ofício pelo juiz, até porque a parte poderia renunciar à aplicação da norma 

convencional ou simplesmente se omitir em invocar a avença, operando-se a preclusão. No segundo caso 

(acordos sobre o procedimento), estando o objeto do acordo atrelado ao direito objetivo, o juiz deveria conhecê-

lo de ofício, o que não afastaria, naturalmente, a possibilidade de sua alegação pelas partes, por meio de uma 

objeção processual (CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 242-

244). 
268

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 397. 

Miguel Teixeira de Sousa afirma que o inadimplemento de um contrato-promessa (ex.: a parte se compromete a 

desistir do recurso interposto se realizada uma determinada prestação pela parte contrária) ensejaria a propositura 

de uma ação autônoma de cumprimento, cabendo à parte pleitear a suspensão do processo principal por 

prejudicialidade (SOUSA, Miguel Teixeira de. Estudos sobre o novo processo civil, 2. ed. Lisboa: Lex, 1997, p. 

195). Antonio do Passo Cabral defende a imprescindibilidade de ajuizamento de ação autônoma (ação para 

emissão de declaração de vontade) apenas quando a parte intentasse obter em juízo uma decisão capaz de 

produzir efeitos equivalentes ao do adimplemento (CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2016, p. 241). 

https://www.academia.edu/3044681/I_contratti_processuali
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primeira instância, em sede de decisão interlocutória, duas seriam, judicialmente, as soluções 

possíveis, a se considerar que não se encontra previsto o cabimento de agravo de instrumento 

contra tal decisão no art. 1.015 do CPC/2015.  

A primeira delas residiria na impugnação da decisão em preliminar de apelação a ser 

interposta em face da sentença (art. 1.009, §1º, do CPC/2015), quando esta vier a ser 

prolatada (o que, na maioria das vezes, tornaria inócua a decisão proferida quanto à questão 

no julgamento do recurso). A segunda, na impetração, pela parte, de mandado de segurança 

contra ato judicial. 

Examinando-se, porém, com maior acuidade o art. 1.015 do CPC/2015, verificar-se-á 

que o mesmo reputa cabível o agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a alegação 

de convenção de arbitragem (art. 1.015, III, do CPC/2015). Há posicionamento doutrinário no 

sentido de que se deva promover a interpretação corretivo-extensiva desse dispositivo. Uma 

vez que ele contempla regramento acerca de competência disposto em convenção processual, 

a interpretação extensiva haveria de abarcar todas as decisões sobre competência e também 

aquelas acerca de convenções processuais (cabimento de agravo contra decisão que negue 

eficácia a negócio processual ou que deixe de homologá-lo)
269

. A interpretação extensiva 

prestigia o princípio da igualdade e evita a utilização de mandados de segurança para 

insurgência contra tais decisões judiciais
270

. 

Se a inobservância do acordo for verificada em sentença, sua impugnação será feita em 

sede de apelação (art. 1.009 do CPC/2015). No Tribunal, a impugnação far-se-á pela via do 

agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015), em se tratando de decisão monocrática, ou pelas 

vias recursais próprias (embargos de declaração, recurso ordinário ou recurso especial – arts. 

1.022, 1.027 e 1.029 do CPC/2015 e art. 105, II, ‘b’ e ‘c’, e III, da CF/1988), quando se tratar 

de decisão colegiada.  
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 O raciocínio foi desenvolvido em CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JUNIOR, Fredie. Agravo de 

instrumento contra decisão que versa sobre competência e a decisão que nega eficácia a negócio jurídico 

processual na fase de conhecimento: uma interpretação sobre o agravo de instrumento previsto no CPC/2015. 

Revista de Processo, São Paulo, ano 40, n. 242, abr./2015, p. 279-282. Os autores, às p. 276-279, apresentam 

uma série de exemplos de normas taxativas (inclusive, tributárias e processuais) às quais se vem aplicando a 

interpretação extensiva, demonstrando não haver incompatibilidade entre as figuras.  
270

 Argumento que conduz, inclusive, a uma interpretação consequencialista do art. 1.015, III, do CPC/2015, 

integrando a norma dele extraída com a realidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JUNIOR, Fredie. 

Agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência e a decisão que nega eficácia a negócio 

jurídico processual na fase de conhecimento: uma interpretação sobre o agravo de instrumento previsto no 

CPC/2015. Revista de Processo, São Paulo, ano 40, n. 242, abr./2015, p. 281). Em sentido contrário, defendendo 

que a impugnação à decisão deva dar-se em sede de apelação ou de contrarrazões de apelação, conforme o caso, 

ou, ainda, por mandado de segurança, mas não admitindo a interposição de agravo de instrumento com lastro no 

art. 1.015, III, do CPC/2015: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016, p. 334-335. 
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3.6 REVOGAÇÃO DAS CONVENÇÕES PROCESSUAIS 

 

Há revogação quando o ordenamento jurídico permite a um dos ou a ambos os 

convenentes “retirar a vox”, ou seja, afastar, no plano fático, a manifestação de vontade que 

compôs o elemento cerne do suporte fático da norma negocial
271

. O negócio jurídico é, assim, 

atingido em seu plano de existência, desaparecendo do mundo jurídico.  

Os negócios jurídicos processuais são, em regra, irrevogáveis, salvo previsão legal ou 

negocial expressa em sentido contrário
272

. Antes de operarem efeitos em um processo judicial, 

sua revogação dar-se-á com efeitos ex tunc. Após serem encartados em processo judicial e 

produzirem efeitos, a revogabilidade produzirá efeitos ex nunc, observando-se: a) a 

necessidade de respeito à marcha processual, que veda a ocorrência de retrocessos; b) o 

respeito a direito adquirido pela parte adversa ou por terceiro; c) a impossibilidade de a 

revogação atingir preclusões temporal ou consumativa já operadas
273

.  

Tratando-se de negócio processual dependente de homologação e concretizada esta, a 

revogação do referido ato negocial, que se fará por nova convenção, também pressuporá a 

homologação judicial para que produza efeitos. De todo modo, dependente ou não de 

homologação o ato revogatório, a sua eficácia pressupõe que seja ele levado à ciência judicial; 

até este momento, o negócio objeto da revogação produz efeitos
274

.  

 

3.7 INTERPRETAÇÃO DOS NEGÓCIOS PROCESSUAIS 

  

O negócio jurídico é o resultado de uma convergência de vontades pautada em um 
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 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado das ações. Atualização: Vilson Rodrigues Alves. 

Campinas/SP: Bookseller, 1999, t.4, p. 319. 
272

 ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais no 

processo civil. São Paulo: LTr, 2015, p. 187-189; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Convenções em matéria 

processual. Revista de Processo, São Paulo, n. 241, mar./2015, p. 501-502; DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de 

direito processual civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 396. Em sentido semelhante: MOREIRA, 

José Carlos Barbosa. Convenções das partes sobre matéria processual. Revista de processo, São Paulo, n. 33, 

jan.-mar./1984, p. 184. A irrevogabilidade do negócio processual não impede que possa ele ser distratado pelas 

partes, em novo negócio, respeitadas as fases processuais já consumadas. Nesse sentido, posiciona-se o 

Enunciado nº 411 do FPPC: “O negócio processual pode ser distratado”. 
273

 GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual – primeiras reflexões. In: MEDINA, José Miguel 

Garcia et al (coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais: estudos em homenagem à professora 

Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo, RT, 2008, p. 294. 
274

 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 240. 
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poder de autorregramento e produtora de norma jurídica individual vinculativa de seus 

celebrantes. Interpretá-lo pressupõe, portanto, desvendar o conteúdo e o objetivo da vontade 

comum (consenso) formadora do acordo
275

. 

Importante destacar que essa atividade de interpretação haverá de ser feita pelo 

magistrado com a participação das partes convenentes, atendendo-se ao dever de consulta, 

inerente ao princípio da cooperação, bem como ao princípio do contraditório, que pressupõe 

participação e poder de influência na formação da decisão jurisdicional
276

. 

É possível que as declarações de vontade subjacentes ao negócio jurídico processual não 

tenham significado unívoco, mas que, a despeito disso, as partes convenentes manifestem-se 

em juízo defendendo, ambas, um único e mesmo sentido para o que foi acordado. Neste caso, 

existente uma verdadeira interpretação autêntica do negócio
277

 e sendo esta conforme ao 

Direito, o magistrado deverá acatá-la, sendo-lhe vedado impor ao pacto sentido não 

pretendido pelas partes celebrantes
278

. 

Havendo divergências quanto à interpretação do acordo firmado, caberá ao juiz buscar 

(com a participação das partes interessadas) estabelecê-la. Esta interpretação contratual 

integradora levará em consideração, tanto quanto possível, o objetivo comum visado pelas 

partes ao celebrar o negócio, o contexto global da contratação e os interesses sobrelevados por 

cada uma das partes. Seu objetivo é buscar atingir um sentido que mais bem se aproxime do 

justo para os convenentes. Até por essa razão, descabe ao juiz a tarefa de substituir as pautas 
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 PUGLIATTI, Salvatore. I fatti giuridici. Milano: Dott. A Giuffrè Editore, 1996, p. 172-176. Karl Larenz 

complementa a ideia exposta no texto ao afirmar que qualquer análise acerca de um contrato perpassa pela 

resposta a uma questão fundamental, concernente à identificação do objeto do acordo celebrado entre as partes, a 

qual pressupõe a interpretação das declarações de vontade constitutivas daquele (LARENZ, Karl. Metodologia 

da ciência do direito. 3. ed. Tradução: José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 420). 
276

 Antonio do Passo Cabral explicita os múltiplos aspectos em que deve ser considerado o princípio do 

contraditório: como direito da parte de ser informada acerca dos atos processuais praticados ou pendentes de 

realização dos nos autos, possibilitando-lhe a sua manifestação acerca deles (direito da parte de informação-

reação no processo); como direito da parte de influenciar a decisão judicial, devendo seus argumentos ser 

levados em consideração pelo magistrado (direito de influência); como dever de cooperação, em especial voltado 

ao juiz, que deverá, em sua motivação, apreciar os argumentos suscitados pelas partes e não deverá proferir 

decisões-surpresa (decisões acerca de matérias não previamente submetidas ao crivo do contraditório, ainda que 

cognoscíveis de ofício) (CABRAL, Antonio do Passo. Contraditório (Princípio do -). In: TORRES, Ricardo 

Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi; GALDINO, Flavio (org.). Dicionário de princípios jurídicos. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011, p. 195-204). 
277

 Este negócio interpretativo poderá ser formalizado em instrumento próprio, o qual, à semelhança do que 

ocorre com a lei interpretativa, terá autonomia apenas formal e eficácia retroativa (PUGLIATTI, Salvatore. I fatti 

giuridici. Milano: Dott. A Giuffrè Editore, 1996, p. 184), retroatividade esta que haverá, naturalmente, de 

respeitar as fases processuais já concluídas, não podendo alcançá-las. 
278

 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Tradução: José Lamego. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1997, p. 421. 
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de valoração das partes convenentes pelas suas próprias
279

. 

As regras interpretativas dos negócios jurídicos previstas no Código Civil, porque 

gerais, aplicam-se à interpretação dos negócios processuais
280

. Os parâmetros estabelecidos 

nos arts. 112 a 114, 422 e 423 do Código Civil hão, pois, de ser levados em consideração pelo 

magistrado para realizar a atividade interpretativa do acordo processual. 

Desse modo, nos negócios jurídicos processuais haver-se-á de buscar a intenção 

manifestada pelas partes, sendo esta mais importante do que o sentido literal extraído do 

acordo
281

.  Essa intenção comum pode ser buscada não apenas a partir do teor do acordo 

celebrado, mas também se tomando por base dados outros, a exemplo do comportamento 

adotado pelos convenentes, o qual pode ser tido como elemento interpretativo do acordo
282

. 

O vetor primordial de interpretação dos negócios processuais deve ser o princípio da 

boa-fé
283

, que, no âmbito processual, é previsto como norma fundamental do processo civil no 

art. 5º do CPC/2015, o que lhe confere ainda maior força na atuação como elemento 

orientador da interpretação dos acordos processuais. 

Havendo dubiedade ou contradição no acordo, deve-se buscar o sentido mais 

consentâneo com a natureza e o objeto do negócio processual
284

. Se tal circunstância se 

configurar à vista de uma convenção processual encartada em contrato de adesão, impõe-se a 

adoção, dentre as possíveis, da interpretação que se revele mais favorável à parte aderente
285

. 

A valorização da autonomia privada no Código de Processo Civil de 2015 exige, como 

consectário lógico, a busca pela conservação da atividade negocial empreendida pelos 

convenentes. Por essa razão, pode-se afirmar que o sistema jurídico-processual brasileiro 
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acolhe o princípio de conservação dos negócios jurídicos, tido como “cânone interpretativo” 

do acordo processual, que busca a ele conferir algum efeito
286

. 

A aplicação do princípio de conservação dos negócios jurídicos pressupõe, em primeiro 

lugar, a validade do acordo. Sua atuação pode, ainda, operar-se nos campos em que 

remanesça dúvida quanto à validade ou não do negócio, quando, então, haver-se-á de preferir 

atribuir ao ato o significado que lhe confira validade àquele que a macule. Em segundo lugar, 

o princípio de conservação do negócio jurídico é de aplicação subsidiária, somente incidindo 

quando remanescer dúvida sobre o significado das declarações de vontade concretamente 

emitidas. Trata-se de presumir uma vontade expressa na declaração, momento ao qual deve 

anteceder, logicamente, a busca da explicitação da vontade negocial concreta
287

. 

Este princípio de conservação dos negócios jurídicos propugna que se deva adotar, 

dentre as interpretações possíveis, aquela que confira ao acordo algum efeito em detrimento 

daquel’outra(s) da(s) qual(is) nenhum se extraia. Havendo mais de um efeito útil e lícito 

possível de ser extraído do negócio jurídico, o critério para identificação da melhor 

interpretação dependerá do tipo de negócio celebrado. Em se tratando de negócios a título 

gratuito, tomar-se-á como base o efeito que menor gravame traga à parte obrigada
288

. No caso 

de negócio sinalagmático, há de se adotar a interpretação que confira ao acordo celebrado o 

resultado lícito mais efetivo possível
289

. 

 

3.8 ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO ART. 190 DO CPC/2015 

  

É amplo o âmbito de incidência da cláusula geral de negociação processual prevista no 

art. 190 do CPC/2015. No processo civil, podem ser celebrados negócios processuais atípicos 

destinados a produzir efeitos durante todo o curso processual (acordo de ampliação de prazos) 

ou apenas em etapa processual específica (dispensa consensual de assistente técnico).  
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Há acordos relacionados à fase de conhecimento (acordo para exclusão da audiência de 

mediação ou de conciliação prevista no art. 334 do CPC/2015), à de liquidação (pacto para 

não realização da liquidação provisória regrada pelo art. 512 do CPC/2015) e à fase executiva 

(pacto de impenhorabilidade de bem). 

Não há, a priori, incompatibilidade entre o rito dos Juizados Especiais e os negócios 

jurídicos processuais. Estes haverão de observar, entretanto, os princípios orientadores 

daquele microssistema, sendo ilícito o objeto da convenção processual que os infrinja
290

. Na 

mesma linha de raciocínio, também não se pode excluir previamente toda e qualquer 

possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais no procedimento de jurisdição 

voluntária
291

. 

As convenções processuais podem ser celebradas em processos coletivos
292

, inclusive 

sendo inseridas em cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado pelo Ministério 

Público
293

. Exemplo de acordo processual dessa natureza é a execução negociada de políticas 

públicas pactuada em ação civil pública
294

. 

Não se exclui a possibilidade, ainda, de celebração de negócio jurídico interprocessual, 

assim entendido como aquele destinado a produzir efeitos, simultaneamente, em mais de um 

processo. Ao tratar de aplicações práticas do princípio da eficiência, Fredie Didier Junior 
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defende ser possível dele extrair a autorização judicial para reconhecimento de uma “conexão 

probatória” entre demandas pendentes, unificando a atividade probatória nesses feitos, com a 

redução de custos, independentemente de julgamento simultâneo dessas causas
295

. 

Cita a possibilidade de realização de perícia única para vários processos em que o 

mesmo fato é afirmado (refere-se, como exemplo, à alegação de nocividade de um 

determinado produto)
296

. Partindo-se dessa premissa soerguida pelo autor, pode-se concluir 

que, se ao juiz é dado reconhecer a conexão probatória e unificar, com base nela, a atividade 

processual relativamente a vários processos, as partes nele envolvidas também poderão, por 

acordo interprocessual, alcançar a mesma solução. 

Tratando-se de diversas demandas propostas em face do(s) mesmo(s) réu(s) por autores 

distintos, a celebração desta modalidade de acordo revela-se ainda mais viável quando os 

demandantes estiverem representados em juízo pelo mesmo advogado, a quem será dado 

subscrever o acordo, a princípio sem necessidade de possuir poder especial para tal finalidade. 

Mesmo figurando nos diversos processos advogados distintos, essa solução pode ser adotada, 

havendo, apenas, maior dificuldade operacional em suas celebração e implementação.  

O acordo interprocessual pode ser celebrado inclusive envolvendo processos em curso 

em juízos diferentes, operacionalizando-se por meio da cooperação jurisdicional prevista nos 

arts. 67 e seguintes do CPC/2015. O ato probatório pode ser concertado entre os juízes 

cooperantes, nos termos do art. 69, §2º, II, do CPC/2015. 

Em todas essas situações acima listadas, os negócios processuais têm em mira processos 

determinados. É possível, porém, que sejam celebrados acordos cujo espectro de incidência 

repercuta em processos indeterminados. Não se afasta, assim, a viabilidade de celebração de 

negócio processual entre o Poder Judiciário e um litigante habitual, a fim de disciplinar 

aspectos procedimentais, a exemplo do número máximo de citações a serem recebidos por 

semana
297

.   

Fora do âmbito processual civil, os negócios jurídicos processuais também encontram 
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aplicação nos processos do trabalho
298

 e administrativo, por força da incidência do art. 15 do 

CPC/2015, em aplicação conjunta com o art. 190 do mesmo Código.  

Quanto ao processo do trabalho, além das hipóteses de celebração de acordos 

processuais pelo Ministério Público do Trabalho, em termos de ajustamento de conduta, não 

se poderá excluir, a priori, a possibilidade de convenções processuais em processos 

individuais, sobretudo quando não ocasionar prejuízo ao empregado (ou quando favorecê-

lo)
299

. Haver-se-á de fazer, no caso concreto, a ponderação entre a liberdade de 

autorregramento e os limites da presunção de vulnerabilidade do empregado ínsita ao 

processo trabalhista
300

. 

No âmbito administrativo, podem ser vislumbrados inúmeros negócios processuais 

atípicos, nos distintos processos administrativos existentes (processo administrativo 

disciplinar, processo licitatório, processo tributário, processos referentes à prestação e à 

tomada de contas nos Tribunais de Contas, dentre outros). Por sua correlação com o objeto 

central desta tese, a temática concernente à relação entre negócios processuais e processo 

administrativo será mais detidamente analisada no capítulo IV. 

De relação ao processo eleitoral, também referido no art. 15 do CPC/2015, o Tribunal 

Superior Eleitoral, no exercício da competência normativa que lhe confere o art. 23, IX, do 
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Código Eleitoral, editou a Resolução nº 23.478/2016, estabelecendo diretrizes para a 

aplicação do CPC/2015 no âmbito da justiça eleitoral. No artigo 11 da aludida Resolução, o 

TSE posicionou-se pela inaplicabilidade das regras dos arts. 190 e 191 do CPC/2015 aos 

processos eleitorais, sob a premissa de não ser admitida, no âmbito daquela Justiça 

Especializada, a autocomposição. 

Na doutrina, Maria Paula Pessoa Lopes Bandeira e Maria Stephany dos Santos 

manifestam o mesmo entendimento que foi posteriormente sufragado pelo TSE, quanto ao 

descabimento da incidência de cláusulas negociais no processo eleitoral, por se tratar de 

processo cujo objeto versa sobre direito indisponível
301

.  

Em sentido contrário, Jaime Barreiros Neto, em obra que também antecedeu a edição da 

Resolução nº 23.478/2016 do TSE, adotou entendimento diverso, destacando a existência, no 

âmbito do Direito Eleitoral, de direitos que admitem autocomposição, a exemplo do direito de 

resposta (passível, por exemplo, de renúncia), o que tornaria viável, em tese, a celebração de 

negócios processuais em processos eleitorais.  De igual modo, defende o autor que, garantida 

a regularidade do processo democrático, não haveria óbice à celebração de negócios 

processuais que contassem com a participação de todos os candidatos envolvidos e do 

Ministério Público
302

. 

Adriano Soares da Costa adota posicionamento intermediário, entendendo possível, em 

tese, a celebração de negócios jurídicos processuais eleitorais, muito embora lhes reconheça 

âmbito restrito de aplicação. Como óbices ao uso do instituto o autor elenca a disputa pelo 

poder, que acirra o espírito de disputa entre os candidatos, bem como a natureza indisponível 

de muitos direitos que são objeto de processos eleitorais
303

. 

Há de se registrar, no entanto, que, mesmo que se conclua pela inviabilidade de 

autocomposição de todo e qualquer direito afeto ao âmbito eleitoral, esta circunstância, ainda 

assim, não excluiria, por si só, a possibilidade de celebração de negócios jurídicos 

processuais, quando menos daqueles que tenham por objeto alterações procedimentais que 

não afetem o direito material subjacente à demanda. Dentre eles, destaca-se, especialmente, a 
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calendarização processual (art. 191 do CPC/2015). Nesses casos, como já se apontou, o 

requisito objetivo de validade concernente a versar o processo sobre direito que admita 

autocomposição não é aplicável. 

Além disso, qual seria o óbice jurídico existente, por exemplo, para que as partes 

representante e representada, em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), celebrem 

negócio jurídico processual (que, por vezes, poderá ser, inclusive, oral) limitando o número de 

testemunhas a serem ouvidas por iniciativa de cada parte, em quantidade inferior ao máximo 

de seis permitidas pelo art. 22, V, da LC nº 64/1990?  Trata-se negócio processual atípico que 

em nada se incompatibiliza com o processo eleitoral e com o direito material a ele subjacente. 

A viabilidade da negociação processual em processos eleitorais e as hipóteses em que 

admitida não serão assuntos aprofundados neste estudo, em razão das limitações objetivas 

impostas à pesquisa e face às peculiaridades do direito material a ser examinado no 

enfrentamento daquela questão. Tratam-se de temas que merecem debate e aprofundamento 

pelos estudiosos do processo eleitoral. Fica, porém, de logo consignada a crítica à Resolução 

expedida pelo TSE, excludente da possibilidade de toda e qualquer celebração de convenção 

processual com lastro nos arts. 190 e 191 do CPC/2015, sem fundamento lógico que ampare 

tal conclusão, como visto. 

 

3.9 NEGÓCIOS PROCESSUAIS ATÍPICOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA 

DO CPC/2015: O DIREITO INTERTEMPORAL 

 

Os negócios jurídicos processuais válidos, ainda que atípicos, celebrados antes do 

advento do Código de Processo Civil de 2015, são aplicáveis no regime jurídico-processual 

desse diploma legal
304

. Em primeiro lugar, deve-se recordar já haver discussão, sob a égide do 

CPC/1973 (embora como posicionamento minoritário), acerca da ideia de que o princípio do 

autorregramento da vontade poderia ser extraído do art. 158 daquele diploma processual. 

Em segundo lugar e abstraindo-se o argumento anterior, a partir do momento em que 

houve a inserção do equivalente ao atual art. 190 do CPC/2015 no Projeto de Novo Código de 

Processo Civil, essa norma jurídica nova claramente sinalizou a tendência do sistema jurídico-

processual brasileiro de valorização da liberdade no processo.  
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Buscava-se ampliar o espaço de participação dos sujeitos processuais na conformação 

do procedimento e na disposição de suas situações processuais. Aprovado o CPC/2015, essa 

norma extraída do art. 190 do CPC/2015 passou, ainda no período de vacatio legis, a exercer 

evidente função persuasiva em favor da aceitação dos negócios processuais atípicos no 

ordenamento pátrio
305

. 

Em terceiro lugar, o critério de expectativa de incidência da norma em debate, proposto 

por Antonio do Passo Cabral, também reforça a conclusão pela recepção desses acordos no 

sistema processual regido pelo CPC/2015
306

.  

A possibilidade de aplicação de negócios processuais celebrados sob a égide do 

CPC/1973 aos processos que se iniciem ou que tenham prosseguimento após a entrada em 

vigor do CPC/2015 é medida que valoriza o princípio de liberdade, a participação 

democrática dos sujeitos processuais no processo, o modelo processual cooperativo e a boa-fé 

processual. 

 

3.10 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA ADOÇÃO DE UMA CLÁUSULA 

GERAL DE NEGOCIAÇÃO PROCESSUAL 

 

A construção de sentido empreendida acerca da cláusula geral de negociação processual 

no presente capítulo demonstra a potencialidade do instituto para promover mudanças de 

relevo no âmbito processual civil, impactando diretamente na prática forense. 

Há inequívoco empoderamento das partes com o reconhecimento da relevância de sua 

vontade para a conformação do instrumento processual e para a disposição de suas situações 

jurídicas processuais. Não há retorno ao privatismo, mas amadurecimento de um modelo 

cooperativo de processo, sem protagonismos. 

As mudanças culturais necessárias à implementação desse instituto demandarão tempo 
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 Nesse sentido: DIDIER JUNIOR, Fredie. Eficácia do novo CPC antes do término do período de vacância da 

lei. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PESSOA, Fabio Guidi Tabosa. Direito intertemporal. Salvador: Juspodivm, 

2016, p. 319-320. 
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 O autor registra que o exame da expectativa de incidência envolve uma série de fatores a ela relacionados, tais 

como a clareza do enunciado normativo, o intervalo temporal remanescente para término da vacatio legis, ser 

plena ou limitada a eficácia da norma a ser aplicada e a existência ou não de ação de controle concentrado de 

constitucionalidade ajuizada ou de projetos de lei reformadores em tramitação tendo por objeto o dispositivo 

normativo a ser aplicado (CABRAL, Antonio do Passo. Pré-eficácia das normas e aplicação do Código de 

Processo Civil de 2015 ainda no período de vacatio legis. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PESSOA, Fabio Guidi 

Tabosa. Direito intertemporal. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 86-87). 
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para ocorrer e muitos serão os debates travados na doutrina e na jurisprudência até que restem 

definidos os contornos basilares dos limites subjetivos e objetivos para a celebração de 

convenções processuais. Até por essa razão, o presente tópico não tem por escopo apresentar, 

de forma cabal, as vantagens e desvantagens da adoção da cláusula geral de negociação 

processual no Direito brasileiro, que somente serão conhecidas ao seu tempo, mas apresentar 

um panorama dos principais argumentos que nos dois sentidos vêm sendo apresentados. 

Owen Fiss, em artigo no qual defende seu posicionamento crítico em relação ao 

movimento de estímulo às formas de solução alternativas de controvérsias, opõe-se ao acordo 

judicial de mérito, em lição da qual podem ser extraídas algumas ideias também oponíveis aos 

acordos processuais. Dentre os óbices soerguidos ao acordo judicial, o autor menciona o 

desequilíbrio do poder, salientando que a disparidade financeira entre as partes pode 

influenciar decisivamente o acordo, uma vez que: a) a parte mais pobre tem menos recursos 

para angariar os dados necessários a que possa ter uma previsibilidade do resultado do litígio, 

ficando, assim, em situação de desvantagem no processo de negociação; b) a necessidade 

imediata da indenização pleiteada pode induzir a parte mais pobre a celebrar um acordo para 

adiantar o pagamento; c) essa parte mais pobre pode não dispor de recursos para custear o 

processo judicial. Tais distorções, embora possam também comprometer o julgamento da 

demanda judicial, seriam, dentro do possível, neutralizadas pela atuação judicial
307

. 

Outra objeção lançada por Owen Fiss ao acordo judicial reside na ausência, em 

determinadas situações, de consentimento legítimo, o que ocorreria, por exemplo, quando 

advogados celebram acordos que atendem a seus interesses, embora não necessariamente aos 

do cliente. Dentre as hipóteses levantadas pelo autor, encontra-se, inclusive, a posição dos 

órgãos governamentais, cujos procedimentos para obtenção de consentimento legítimo seriam 

ainda mais rudimentares do que o que se verifica no âmbito privado
308

. 

Contrastando-se a cláusula geral de negociação processual com as críticas levantadas 

por Owen Fiss, conclui-se que o art. 190 do CPC/2015 busca minimizar os inconvenientes 

derivados da disparidade financeira verificável entre as partes (e de outras situações de 

desequilíbrio capazes de influir na justiça do acordo celebrado), resguardando a parte 

vulnerável. Também em negócios típicos há regras protetivas que buscam neutralizar, tanto 

quanto possível, as disparidades entre os litigantes, a exemplo da ineficácia de cláusula de 
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 FISS, Owen. Contra o acordo. In:______.  Um novo processo civil: estudos norte-americanos sobre a 

jurisdição, constituição e sociedade. São Paulo, RT, 2004, p. 124-125. 
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 FISS, Owen. Contra o acordo. In:______.  Um novo processo civil: estudos norte-americanos sobre a 

jurisdição, constituição e sociedade. São Paulo, RT, 2004, p. 128-129. 
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eleição de foro abusiva (art. 63, §3º, do CPC/2015) e da vedação à prova diabólica (art. 373, 

§3º, II, do CPC/2015). 

Quanto ao consentimento legítimo, a sua ausência poderá conduzir à responsabilização 

do advogado que contrariar os interesses do cliente, não devendo, contudo, servir de 

fundamento para inviabilizar a celebração de negócios processuais. Em relação aos órgãos 

governamentais, diferentemente dos negócios que versem sobre o objeto litigioso do 

processo, alguns negócios acerca do procedimento e de situações jurídicas processuais 

poderão ser realizados pelo próprio Procurador atuante no feito, nada impedindo que o 

consentimento legítimo seja ofertado prévia e genericamente por quem de direito
309

. Bem se 

vê, portanto, que essas críticas não abalam a viabilidade e a utilidade da cláusula geral de 

negociação processual no Direito brasileiro. 

Julio Guilherme Müller entende positiva a abertura conferida às partes para negociar 

sobre o procedimento, ante a circunstância de serem elas as pessoas que mais bem conhecem 

a respeito das especificidades da demanda proposta. Além disso, são as partes que dispõem de 

melhores condições de tempo e de conhecimento para identificar as mudanças necessárias 

para adaptar o procedimento às especificidades da causa, podendo discutir a temática 

inclusive fora do âmbito processual. Complementa destacando que a gestão compartilhada do 

processo preveniria em maior medida futuras alegações de nulidades, se seguido o 

procedimento acordado, conferindo, também, maior legitimação às decisões judiciais
310

. 

Marcelo Pacheco Machado, por sua vez, aponta como críticas à cláusula geral de 

negociação processual: a) a questionável possibilidade de a estrutura do Poder Judiciário 

absorver a multiplicidade procedimental que poderá decorrer da personalização dos ritos 

processuais, diante do volume de processos existentes e das deficiências de pessoal e de 

estrutura dos órgãos judiciários
311

; b) a existência da arbitragem como esfera mais habilitada 
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 A matéria será melhor tratada no capítulo IV. 
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 MÜLLER, Julio Guilherme. Acordo processual e gestão compartilhada do procedimento.  In: FREIRE, 

Alexandre et al. (org.). Novas tendências do processo civil: estudos sobre o Projeto do Novo Código de Processo 

Civil. Salvador: Juspodivm, 2014, v. 03, p. 153-157. 
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 Muito embora sem aludir especificamente aos negócios processuais, mas em trabalho que examina a 

flexibilidade e a simplificação procedimentais, com foco na gestão processual feita pelo magistrado, Paolo 

Biavati aponta, como um dos óbices soerguidos à adoção de métodos de simplificação do procedimento, o 

questionamento quanto à capacidade judicial de manter a sua produtividade à vista de um rito flexibilizado (ou, 

mais precisamente, de diversos ritos flexibilizados, cada qual de acordo com as especificidades do caso concreto 

a que se refira). Segundo o autor, a crítica que se coloca concerne à utilização de rito flexibilizado em processos 

de massa, o que poderia conduzir à busca de segurança no procedimento legal ou (no caso da flexibilização 

judicial) à discricionariedade (invocada em sentido pejorativo). Defende Paolo Biavati que essa crítica não é 

capaz de infirmar o uso da flexibilização procedimental. Sua adoção pressupõe, antes de tudo, que o Judiciário 

seja preparado para esse fenômeno, preparação esta que abrange desde o recrutamento dos juízes até a 
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para que as partes implementem seu próprio modelo processual; c) a possibilidade de as 

escolhas procedimentais das partes comprometerem a eficácia do instrumento processual ou a 

de seu resultado, ainda que não sejam elas ofensivas ao devido processo legal
312

.  

Antonio do Passo Cabral vislumbra vantagens sistêmicas advindas da previsão legal 

inserta no art. 190 do CPC/2015. A cláusula geral em comento promove o encerramento do 

debate acerca da possibilidade de celebração, no Direito brasileiro, de negócios jurídicos 

processuais. Para os que admitiam essa hipótese, serve, ainda, para afastar a ideia restritiva 

que limitava a convencionalidade das partes aos acordos típicos
313

.  

Além disso, estimula uma releitura do papel realizado pelas partes na condução 

procedimental e fornece limites mais amplos de interpretação aos doutrinadores e à 

jurisprudência, contribuindo para uma mais efetiva construção da tradição pátria sobre os 

negócios processuais. Em sua relação com os negócios típicos, previne problemas 

relacionados à interpretação extensiva desses e com eles dialoga, orientando a interpretação 

de tais acordos, ao mesmo tempo em que extrai das convenções típicas balizas para o 

delineamento das limitações que devem ser impostas à convencionalidade
314

.  

Por outro lado, as desvantagens do art. 190 do CPC/2015 apresentadas por Antonio do 

Passo Cabral consistem em: a) tornar o sistema mais difícil de ser aplicado, por sua vagueza 

textual e pela amplitude de interpretação; b) reduzir a previsibilidade do sistema, atuando em 

desfavor da segurança jurídica
315

; c) carecer o dispositivo de disciplina precisa quanto a 

                                                                                                                                                                                     
organização do trabalho judicial. Enfatiza, além disso, que capacidade também é cobrada do magistrado na 

percepção das peculiaridades do direito material examinado, cabendo-lhe exercê-la na atividade conducente à 

construção da decisão de mérito (BIAVATI, Paolo. Flessibilità, semplificazione e gestione del processo civile: la 

prospettiva italiana. In: ZUFELATO, Camilo; BONATO, Giovanni; SICA, Heitor Vitor Mendonça; CINTRA, 

Lia Carolina Batista (coord.). I Colóquio Brasil-Itália de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 2016, 

p. 218-219). Trata-se de lição que pode ser adotada para o tema ora enfocado neste trabalho. 
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Quanto à última crítica, o autor põe em discussão, inclusive, se o juiz e a sociedade (esta na qualidade de 

financiadora da atividade jurisdicional) haveriam de aceitar o mal uso do instrumento. Marcelo Machado encerra 

a sua exposição indicando serem incertos os benefícios advindos do art. 190 do CPC/2015 e certos os malefícios 

dele decorrentes. Aponta, ainda, um dilema concernente à abrangência que se deva atribuir ao dispositivo: se 

menor, poderia levá-lo à inutilidade; se maior, por outro lado, podem ser agravados os problemas relacionados à 

lentidão e à ineficiência do processo (MACHADO, Marcelo Pacheco. A privatização da técnica processual no 

projeto de novo Código de Processo Civil. In: FREIRE, Alexandre et al. (org.). Novas tendências do processo 

civil: estudos sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2014, v. 03, p. 357-358). 
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 CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 148. 
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 CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 148-149. 
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 Tratando da flexibilização procedimental (sem específica menção aos negócios processuais), Paolo Biavati 

aponta como óbice doutrinário imposto àquela técnica a falta de previsibilidade procedimentaol, havendo, ainda, 

a preocupação, de relação à simplificação, de que tal medida acarrete redução de garantias processuais, 

especialmente o direito de defesa. O autor aponta que a solução para tais óbices residiria na utilização dos 

institutos de modo razoável (BIAVATI, Paolo. Flessibilità, semplificazione e gestione del processo civile: la 

prospettiva italiana. In: ZUFELATO, Camilo; BONATO, Giovanni; SICA, Heitor Vitor Mendonça; CINTRA, 
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diversos aspectos curiais aos negócios jurídicos processuais (objeto, critérios de validade, 

sujeitos do acordo, dentre outros)
316

.  

Tais críticas apontadas pelo autor não decorrem especificamente do art. 190 do 

CPC/2015, mas da escolha legislativa de abertura sistemática às cláusulas de tessitura aberta 

de um modo geral. As mesmas ponderações poderiam, em linhas gerais, ser opostas a outras 

cláusulas de mesma natureza, não inviabilizando, porém, o uso, em larga medida, dessa 

técnica no ordenamento jurídico pátrio. 

Fernando da Fonseca Gajardoni revela o receio doutrinário de que os negócios 

processuais impactem negativamente na eficiência do Poder Judiciário, tornando a prestação 

jurisdicional ainda mais morosa. Sua perspectiva, todavia, é diversa, defendendo o autor que 

tais negócios sejam utilizados justamente com a finalidade de servir ao incremento de tal 

eficiência
317

. 

Taynara Tiemi Ono, examinando a questão sob a perspectiva do Direito comparado, 

com enfoque nas experiências portuguesa (anterior à reforma de 2013) e inglesa (anterior ao 

advento das Civil Procedure Rules de 1999), conclui que, provavelmente, o destino do art. 

190 do CPC/2015 consistirá ou em sua inutilidade prática (por falta de alcance de consenso 

entre as partes para ultimação do negócio processual) ou em sua utilização de modo indevido, 

agravando, com isso, os problemas inerentes ao sistema processual brasileiro
318

. 

Peyrano identifica nos negócios jurídicos processuais um instrumento idôneo a 

contribuir com a celeridade processual e para a incorporação de novas tecnologias ao 

                                                                                                                                                                                     
Lia Carolina Batista (coord.). I Colóquio Brasil-Itália de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 2016, 

p. 219-220). 
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 CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 150. A análise 

realizada pelo autor aprofunda-se com a apresentação e o enfrentamento das críticas apresentadas pelo 

publicismo à convencionalidade, sendo recomendada, no particular, a leitura das p. 183-216 da obra referida. 
317

 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. O negócio jurídico processual a favor da eficiência do Poder 
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9.099/1995); 2) autorização convencional de que a fundamentação das decisões judiciais seja feita por gravação 

em áudio, reduzindo-se a termo apenas a parte dispositiva, ou, ainda, que a fundamentação seja dada de modo 

breve e oral em audiência, tendo as partes a prerrogativa de requerer, no prazo estabelecido por elas, a 

fundamentação por escrito, inclusive para viabilizar seus recursos; 3) convenção para afastar o efeito suspensivo 

da apelação ou para que a decisão da causa se dê em instância única ou, ainda, para afastar o cabimento de 

recurso de decisões interlocutórias, ainda quando previsto seu cabimento no art. 1015 do CPC/2015; 4) 

convenção que estabeleça a contagem de prazos a partir da disponibilização do andamento nos sítios eletrônicos 

dos tribunais e seu recebimento pelo sistema push. 
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 ONO, Taynara Tiemi. A flexibilização procedimental: uma comparação entre os sistemas jurídicos brasileiro, 

inglês e português. Revista de processo, São Paulo, ano 41, n. 254, abr./2016, p. 419-422. Para a autora, os 

ajustes legislativos português e inglês, ao conferirem maiores poderes de atuação ao juiz, produziram resultados 

melhores do que aqueles verificados nos regimes anteriores, devendo ser utilizados como parâmetros para o 

sistema processual brasileiro (idem, p. 425). 
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processo, modernizando-o e humanizando-o
319

.  

O confronto entre vantagens e desvantagens dos negócios jurídicos processuais, já 

iniciado no plano teórico, será incrementado ao longo da aplicação do instituto. Sua 

consentaneidade com o princípio da cooperação e com a ideia de fomentar a participação 

democrática das partes no processo são fatores capazes de contribuir para que as vantagens 

superem as desvantagens soerguidas.   
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4 O REGIME JURÍDICO DE NEGOCIAÇÃO PROCESSUAL ENVOLVENDO O 

PODER PÚBLICO 

 

 

 

 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Firmada, no capítulo I, a premissa de que os entes públicos podem celebrar negócios 

jurídicos processuais; apresentadas, no capítulo II, as premissas históricas, ideológicas, 

lógico-conceituais e normativas para a compreensão da cláusula geral de negociação 

processual constante do art. 190 do CPC/2015; realizadas, no capítulo III, a análise dogmática 

e a construção de sentido do art. 190 do CPC/2015, volve-se o estudo, neste derradeiro 

capítulo, precipuamente, ao descortinamento dos limites subjetivos, objetivos, formais e 

finalísticos específicos a que as pessoas jurídicas de direito público se submetem na 

celebração de convenções processuais. 

Neste espaço, buscar-se-á comprovar a hipótese condutora do trabalho, qual seja, a de 

que a negociação processual envolvendo o Poder Público subordina-se a um regime jurídico 

diferenciado em relação àquele que rege a negociação entre particulares.  

 

4.2 A (IN)VALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CELEBRAÇÃO DE 

NEGÓCIO PROCESSUAL E SEUS REFLEXOS 

 

A celebração de um negócio jurídico processual pela Administração Pública é, em 

regra, resultado de uma decisão administrativa prévia tomada por um agente público. Há, 

portanto, de se investigar qual(quais) a(s) influência(s) que os requisitos do ato administrativo 

exercem sobre a validade do negócio celebrado. 

A temática acerca dos requisitos de validade do ato administrativo encerra divergências 
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na doutrina brasileira, que vão desde aspectos terminológicos
1
 até a definição de quantos e 

quais esses requisitos
2
. Além disso, as classificações apresentadas por alguns doutrinadores 

reúnem, por vezes, sob uma mesma rubrica (requisito ou elemento, conforme o caso), 

pressupostos de existência do ato administrativo (sujeito, objeto e forma) e requisitos de sua 

validade (competência, motivo e finalidade)
3
, quando não tratam do mesmo requisito, a um só 

tempo, como pressuposto de formação e requisito de validade
4
. 

Tomando-se por base as premissas lançadas no capítulo II deste trabalho, é possível, 

examinando-se, a partir de uma análise crítica, os posicionamentos doutrinários apresentados, 

indicar como requisitos de validade dos atos administrativos: a) a competência (requisito 
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 Há doutrinadores que, ao tratarem da validade dos atos administrativos, intitulam os critérios de sua aferição de 

“elementos” (nesse sentido: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 

2015, p. 245; MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte 

geral e parte especial. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 152). Outra parcela da doutrina faz referência aos 

“requisitos” do ato (adotam essa terminologia: MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Délcio Balestero; BURLE 

FILHO, José Emmanuel. Direito administrativo brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 161; 

GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 113), havendo, ainda, quem 

opte pela utilização do termo “pressupostos” do ato (PESTANA, Márcio. Direito administrativo brasileiro. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 218). Este trabalho dará preferência à segunda nomenclatura, consentânea com as 

premissas lançadas no capítulo II, tendo em vista que o termo requisito está tecnicamente associado ao plano de 

validade dos atos jurídicos em geral. 
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 Tradicionalmente, cinco requisitos são apontados pela doutrina, em correspondência àqueles indicados no art. 

2º da Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular): competência (ou sujeito), forma, objeto (ou conteúdo), motivo e 

finalidade (ou fim). Adotando esse posicionamento, por todos: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 245; MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito 

administrativo: parte introdutória, parte geral e parte especial. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 152. 

Diógenes Gasparini acresce ao rol legal dois outros requisitos: o conteúdo (que, para o autor, corresponde ao que 

o ato prescreve ou dispõe, diferenciando-se do objeto, que seria a coisa sobre a qual o conteúdo do ato 

administrativo incide) e a causa (apontada pelo autor como um vínculo de correlação lógica entre o motivo e o 

conteúdo do ato, estabelecido em razão da finalidade a ser perseguida) (GASPARINI, Diógenes. Direito 

administrativo. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 119-120), sendo, no particular, seguido por CUNHA 

JUNIOR, Dirley da. Curso de direito administrativo. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 110. Em crítica à 

inserção da causa como requisito do ato administrativo, Diogo Moreira Neto enfatiza que o conceito de motivo, 

além de ser mais atual e mais simples, torna desnecessárias eventuais considerações sobre a causa do ato 

(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte 

especial. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 154-155). Há, ainda, quem identifique os termos motivo e 

causa como sinônimos, preferindo, no entanto, o uso do primeiro (MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Délcio 

Balestero; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito administrativo brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 

2013, p. 163).  Celso Antônio Bandeira de Mello apresenta distinta sistematização da matéria, designando de 

elementos do ato administrativo o que lhe é intrínseco, ou seja, componente seu (conteúdo e forma). Os seus 

aspectos exteriores são denominados de pressupostos, gênero que o autor subdivide em pressupostos de 

existência (objeto e pertinência à função administrativa) e pressupostos de validade (sujeito, motivo, requisitos 

procedimentais, finalidade, causa e formalização) (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito 

administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 400). 
3
 Percebeu o ponto: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 11. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 93-94, nota de rodapé nº 22. 
4
 É o que se observa, por exemplo, em MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Délcio Balestero; BURLE FILHO, 

José Emmanuel. Direito administrativo brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 161. Inicialmente, 

aponta-se a competência como “requisito” necessário à formação do ato; em seguida, afirma-se ser ela 

“condição” de validade do ato administrativo. Há confusão terminológica que dificulta a identificação do plano 

do fato jurídico a que se referem os autores (existência, validade ou eficácia) e, portanto, de qual tratamento 

jurídico deve a ela – competência – ser destinado.  
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subjetivo de validade); b) a licitude, possibilidade, precisão e determinabilidade do objeto 

(requisitos objetivos de validade); c) a existência de motivo subjacente à prática do ato e que 

guarde com esse vínculo de pertinência lógica (também requisito objetivo de validade); d) a 

forma prevista ou não defesa em lei (requisito formal de validade) e; e) a finalidade de 

interesse público (requisito finalístico de validade)
5
. Além desses, destaca-se, ainda, a 

motivação do ato administrativo, cujo enquadramento será objeto de oportuna consideração. 

Esses requisitos de validade devem ser observados para prática do ato administrativo que 

conduzirá à conclusão do negócio jurídico processual pelo Poder Público
6
. 

O objetivo deste tópico não é o de apresentar uma teoria das nulidades no âmbito do 

Direito Administrativo, escopo que fugiria, inclusive, aos limites objetivos deste trabalho. Por 

seu intermédio, busca-se deixar evidenciado que a constatação de existência de um vício na 

decisão de celebração do negócio jurídico processual (capaz de, por consequência lógica, 

afetá-lo) não se confunde com a atribuição, ao ato que o contém, da sanção invalidatória
7
, 

nem a determina, necessariamente. 

O vício é causa necessária, mas não suficiente, à invalidação. A compreensão dessa 

realidade é fundamental à análise do plano da validade dos negócios jurídicos processuais de 

que participa o Poder Público. 

Constatada a existência de vício capaz de afetar a validade de um ato administrativo, a 

sua invalidação é providência que, a princípio, há de ser adotada pela Administração
8
, de 

ofício ou mediante provocação da parte interessada, ou pelo Poder Judiciário, quando instado 

a tanto. 

No entanto, se, por um lado, o defeito existente denota a desconformidade do ato com o 

ordenamento jurídico (com violação ao princípio da legalidade administrativa), por outro, a 

destruição do ato que decorre da sanção invalidatória também pode acarretar violação aos 
                                                           
5
 Em sentido similar, sem fazer alusão à precisão e à determinabilidade do objeto, elenca esses requisitos de 

validade do ato administrativo: CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. 

São Paulo: RT, 1979, p. 73-76. 
6
 Nesse sentido: CIANCI, Mirna; MEGNA, Bruno Lopes. Fazenda Pública e negócios jurídicos processuais no 

novo CPC: pontos de partida para o estudo. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique 

(coord.).  Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 495. Também admitindo que os requisitos do ato 

administrativo devem ser considerados no exame do negócio processual: FRANZONI, Diego; VOSGERAU, 

Isabella Moreira de Andrade. Negócios jurídicos processuais atípicos e a administração Pública. In: TALAMINI, 

Eduardo (coord.). Processo e administração pública. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 273. 
7
 A natureza sancionatória da invalidação já foi tratada no capítulo II deste trabalho. Em reforço, há de se 

esclarecer que, no âmbito administrativo, corrobora esse posicionamento: FAGUNDES, Miguel Seabra. O 

controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 52.  
8
 Trata-se de dever imposto à Administração como decorrência de sua submissão à legalidade e ao Estado de 

Direito (SANTOS NETO, João Antunes dos. Da anulação ex officio do ato administrativo. 2. ed. Belo 

Horizonte: Fórum, 2006, p. 163). Os limites ao dever de anular serão examinados a seguir no texto. 
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princípios da segurança jurídica e da boa-fé (proteção à confiança legítima), quando se tratar 

de vício desconhecido do administrado
9
. 

A conclusão pela invalidação ou não de um ato administrativo viciado deve ser fruto de 

ponderação de princípios em conflito
10

, da qual se pode concluir: a) pela efetiva necessidade 

de invalidação do ato administrativo decisório que confere lastro ao negócio processual 

(atingindo-o, por consequência), respeitado o devido processo legal administrativo ou judicial, 

conforme o caso; b) pela convalidação do ato defeituoso (em verdade, pela prática de novo 

ato, ao qual será atribuída eficácia ex tunc)
11

, “salvando-se” o ato viciado ou; c) pela 

confirmação do ato, admitindo a sua produção de efeitos, a despeito da existência do vício, 

não sanado
12

. A solução não pode ser fornecida a priori, dependendo, necessariamente, do 

exame do caso concreto
13

.  

Como fatores que exercerão importante influência no sopesamento a ser realizado 

destacam-se a boa-fé daquele que com a Administração celebrou o negócio jurídico 

processual
14

, o atendimento ao interesse público (que pode resultar, inclusive, prejudicado 

com o desfazimento do ato)
15

 e o resguardo ao direito de terceiros
16

. Essa ponderação 

harmoniza-se com a concretização do princípio da juridicidade administrativa
17

.  

Vindo a ser invalidada, pela Administração, uma decisão administrativa que confere 

                                                           
9
 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Teoria geral dos atos administrativos: uma releitura à luz dos novos 

paradigmas do direito administrativo. In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein (Coord.). Os caminhos 

do ato administrativo. São Paulo: RT, 2011, p. 63-65.  
10

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 227. 
11

 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Ato administrativo.  4. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 128. 
12

 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Teoria geral dos atos administrativos: uma releitura à luz dos novos 

paradigmas do direito administrativo. In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein (Coord.). Os caminhos 

do ato administrativo. São Paulo: RT, 2011, p. 65-68.  
13

 Seabra Fagundes salienta que, no plano abstrato, a violação legal perpetrada pelo ato administrativo viciado 

sempre transparece como prejudicial ao interesse público; sob a ótica prática, porém, a situação jurídica 

decorrente do ato praticado pode se revelar consentânea com aquele interesse (FAGUNDES, Miguel Seabra. O 

controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 53).  
14

 A segurança jurídica e a proteção à confiança legítima implicam limitação no poder de autotutela da 

Administração Pública, reduzindo o seu espectro de atuação (RULLI NETO, Antonio; RULLI, Justine 

Esmeralda. Segurança jurídica e ato administrativo. In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein (Coord.). 

Os caminhos do ato administrativo. São Paulo: RT, 2011, p. 186).  
15

 Nesse sentido: MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 7. ed. São Paulo: RT, 2003, p. 173. 
16

 Juliana Bonacordi de Palma sustenta que, no âmbito da atuação administrativa consensual, a manutenção do 

acordo deve ser a solução preferível (e não simples alternativa), sempre que se revelar possível. Ainda que o 

acordo venha a prejudicar terceiros, a autora afirma que, antes de sua invalidação, deve ser realizada uma rodada 

de negociação com a inclusão, nela, do terceiro prejudicado, tentando-se chegar a uma solução que viabilize a 

manutenção do acordo celebrado (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Como a teoria do ato administrativo pode ser 

aproveitada na prática da consensualidade? In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein (Coord.). Os 

caminhos do ato administrativo. São Paulo: RT, 2011, p. 258). 
17

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 228. 
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lastro à celebração de negócio jurídico processual, sem que para o vício haja concorrido a 

parte que com ela celebrou o acordo, haverá a possibilidade não apenas de discussão do ato de 

invalidação em juízo, mas, ainda, de busca, pela parte lesada, da reparação do dano advindo 

da quebra da confiança legítima depositada no ato
18

.  

Se o negócio jurídico processual fruto da decisão viciada que culminou em sua 

celebração já estiver produzindo efeitos no âmbito de um processo judicial, o Poder Público 

encontra-se impedido de, no exercício de sua autotutela, invalidá-lo.  

Cabendo ao magistrado realizar, inclusive de ofício, o controle de validade do negócio 

processual constante dos autos (art. 190, parágrafo único, do CPC/2015), a sua execução no 

processo pressupõe um juízo valorativo do órgão jurisdicional por sua regularidade. 

Constatada, nesse caso, a existência de vício no negócio celebrado (ou na decisão que lhe deu 

origem), a temática há de ser suscitada em juízo pelo Poder Público (ou pela parte 

interessada), para apreciação judicial. 

Há de se recordar, ainda, que os negócios jurídicos processuais firmados pelo Poder 

Público, a despeito de provenientes de uma decisão administrativa que concebe a sua 

celebração, são atos jurídicos processuais e, portanto, sofrem a influência também da teoria 

das nulidades própria do Direito Processual. Assim, ainda que viciada a decisão de que se 

originou o negócio processual, este, uma vez integrado ao processo, somente terá a sua 

nulidade decretada se ocasionar prejuízo ou se o vício existente foi capaz de impedir o alcance 

da finalidade buscada com a celebração do acordo (arts. 276 a 283 do CPC/2015). 

Sob essa perspectiva é que deverão ser examinados os requisitos de validade do negócio 

jurídico processual celebrado pelo Poder Público, tanto os gerais, já tratados no capítulo III, 

quanto os específicos, que serão a seguir apresentados. 

 

4.3 O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DA CAPACIDADE 

PROCESSUAL NEGOCIAL PELO PODER PÚBLICO  

 

O art. 190 do CPC/2015 preconiza que poderão celebrar negócios jurídicos processuais 

as “partes plenamente capazes”. Os sentido e alcance dessa expressão foram elucidados no 

capítulo antecedente, ocasião em que também se realçou que, no âmbito do Direito Público, a 

                                                           
18

 RULLI NETO, Antonio; RULLI, Justine Esmeralda. Segurança jurídica e ato administrativo. In: MEDAUAR, 

Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein (Coord.). Os caminhos do ato administrativo. São Paulo: RT, 2011, p. 189. 
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capacidade de exercício de poderes e atribuições intitula-se competência funcional. Afirmou-

se, ainda, que o órgão jurisdicional, para celebrar negócios jurídicos processuais, deverá ter 

competência funcional, atuar na esfera de poder-dever discricionário e estar dotado de 

imparcialidade. Os dois primeiros parâmetros são também utilizados para delimitação da 

capacidade processual negocial do Poder Público, a eles associando-se, neste caso, a 

impessoalidade.  

 

4.3.1 Competência  

 

A atuação do Poder Público pauta-se na competência
19

, requisito de validade de 

qualquer ato jurídico lato sensu praticado pela Administração, categoria em que se insere o 

negócio jurídico processual por ela celebrado. Como as capacidades de Direito Privado, a 

competência também confere aptidão legal para a prática de atos. No primeiro caso, porém, 

tem-se a capacidade como regra, devendo ser expressas em lei as hipóteses de incapacidade; 

no segundo, tem-se como regra a incompetência, sendo a competência exceção que deve ser 

prevista, ainda que implicitamente, no ordenamento jurídico
20

. 

A competência implícita decorre do sistema normativo e seu estabelecimento pressupõe 

uma interpretação sistemática em que sejam levados em consideração não apenas os fins 

preconizados pelo diploma normativo instituidor da competência, mas, também, o conjunto de 

condutas expressamente autorizadas e proibidas ao ente público
21

. 

A pessoa jurídica de direito público, sendo dotada, por exemplo, de capacidade 

negocial, exerce-a, necessariamente, por intermédio de seus agentes, de quem se exige 

competência para a prática dos atos conducentes ao exercício daquela específica capacidade
22

.  

Há hipóteses em que o ordenamento jurídico prevê, explicitamente, a celebração de 

negócios jurídicos processuais pelo Poder Público, estabelecendo, inclusive, norma de 

competência expressa ao agente público que o celebrará. Esta é a situação configurada, por 

exemplo, no art. 4º, §6º, da Lei nº 12.850/2013, que, ao cuidar do acordo de colaboração 

                                                           
19

 Entendido o termo como esfera de atribuições a ser exercida por um órgão administrativo (CANASI, José. 

Derecho administrativo. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1981, v. 1, p. 263). 
20

 A competência administrativa consiste no plexo de situações jurídicas que o ordenamento jurídico atribui aos 

entes e órgãos administrativos (DROMI, Roberto. Derecho administrativo. Buenos Aires: Ediciones Ciudad 

Argentina, 1996, p. 209).  
21

 LINARES, Juan Francisco. Derecho administrativo. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo 

Depalma, 1986, p. 243. 
22

 CANASI, José. Derecho administrativo. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1974, v. 2, p. 147. 
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premiada, prevê a competência do delegado de polícia e do membro do Ministério Público, 

conforme o caso, para celebrá-lo. 

A ausência de texto normativo expresso delimitando a competência de cada ente público 

para celebrar negócio jurídico processual não é, contudo, óbice para a utilização daquele 

instituto pelas pessoas jurídicas de direito público. 

 

4.3.1.1 Competência implícita para celebração de negócios jurídicos processuais  

 

Não obstante seja evidente o crescimento do âmbito de consensualidade administrativa, 

com a previsão de diversas hipóteses de atuação consensual do Poder Público (algumas das 

quais examinadas no capítulo I deste trabalho), as competências administrativas previstas de 

modo expresso são, em geral, destinadas à prática de atos unilaterais, de cunho 

preponderantemente imperativo. 

Apesar disso, é certo que a atuação administrativa consensual congrega maior carga de 

legitimidade democrática em relação à atuação imperativa, especialmente por conferir relevo 

ao valor constitucional da participação cidadã na conformação do agir estatal. 

No contexto de vinculação do Poder Público não à legalidade administrativa estrita, 

mas, sim, à juridicidade administrativa; partindo-se da premissa de que a competência pode 

ser prevista expressamente ou extraída implicitamente a partir da interpretação do texto 

normativo e da construção da norma que conferirá juridicidade ao fato da vida; levando-se em 

conta, ainda, a tendência constitucional de valorização da participação cidadã no exercício das 

funções públicas, três conclusões podem ser alcançadas de relação à competência implícita do 

Poder Público para celebrar convenções processuais. 

A primeira conclusão é a de que, em regra, sendo atribuído ao agente o poder-dever 

discricionário para atuar unilateralmente na conformação procedimental, subjaz a essa 

competência, em âmbito implícito, a competência para fazê-lo consensualmente.  

Dito de outro modo, a competência para a prática de atos de adequação procedimental, 

fundada em um poder-dever discricionário (margem de escolha conferida à Administração 

para atendimento ao interesse público) comporta, em regra e desde que respeitados, em cada 

caso, os limites gerais à celebração de negócios jurídicos processuais e os específicos 

dirigidos ao Poder Público, uma competência negocial implícita.  
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A segunda conclusão é a de que a competência implícita para a celebração de 

convenções processuais que tenham por objeto a disposição de situações jurídicas processuais 

também pode ser extraída da competência (fundada em poder-dever discricionário) para a 

prática de atos unilaterais de conformação procedimental. Esse raciocínio decorre da 

identidade de ratio entre ambas as modalidades de acordos processuais passíveis de 

celebração pelo ente público: busca da concretização da eficiência administrativa na 

promoção, satisfação ou recuperação do(s) interesse(s) público(s) envolvidos no processo. A 

conclusão somente se aplica, porém, às hipóteses em que a disposição de situação processual 

não envolva a disposição, pelo Poder Público, do direito material objeto do processo.  

A terceira conclusão é a de que, havendo, por força do negócio jurídico processual 

celebrado, disposição reflexa de direito material pelo Poder Público, a convenção será lícita 

desde que, observados, logicamente, os demais requisitos do negócio a ser celebrado, o agente 

que praticar o ato detenha a competência (expressa ou implícita) para dispor daquele direito 

material. 

Na seara do processo administrativo, como será mais detidamente examinado em tópico 

específico a ele dirigido, a norma que confere competência discricionária ao Poder Público 

para adequar procedimentos às peculiaridades da situação concreta é o princípio do 

formalismo moderado. Trata-se de princípio consagrado expressamente em diversas leis que 

regem os processos administrativos em distintos entes da Federação; nos demais casos, é 

extraível implicitamente do sistema processual administrativo. 

O princípio do formalismo moderado confere à Administração a prerrogativa de ajustar 

unilateralmente o procedimento administrativo às peculiaridades da situação concretamente 

nele versada. Embora originalmente pensada à luz de uma atuação imperativa (unilateral) do 

Poder Público, a competência em apreço abrange, implicitamente, a atuação consensual que 

ao mesmo fim se destine. Cuida-se de conclusão lógica extraída à vista de uma interpretação 

conforme a Constituição da competência posta: valorizam-se o consenso e a participação 

cidadã na atuação administrativa, além de se buscar solução mais eficiente ao resguardo do 

interesse público. 

Sendo conferida a um determinado agente público a competência para promover ajustes 

em dado procedimento, concretizando o princípio do formalismo moderado, conclui-se que 

referido agente estará investido, por meio dela, ainda, da correlata competência implícita para 

celebrar convenção processual que tenha por objeto: a) o ajuste do procedimento; b) a 

disposição de situações jurídicas processuais que não implique disposição, ainda que indireta, 
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do direito material pelo Poder Público. O exemplo explicita âmbito de aplicação das duas 

primeiras conclusões antes apresentadas.  

No processo jurisdicional não-estatal (arbitragem), há regra expressa admitindo que as 

partes convencionem o procedimento a ser adotado (art. 21 da Lei nº 9.307/1996), dispondo o 

art. 1º, §2º, da mesma Lei (com a redação dada pela Lei nº 13.129/2015) que será competente 

para a celebração de convenção de arbitragem envolvendo a Administração Pública direta a 

autoridade ou o órgão competente para a realização de acordos e transações.  

A escolha da arbitragem pressupõe que o objeto litigioso do processo arbitral seja 

patrimonial e disponível. Ao celebrar convenção de arbitragem, o Poder Público dispõe de 

situação jurídica processual sua, renunciando ao poder de submeter aquele conflito à 

jurisdição estatal. Embora a escolha da via arbitral não implique, por si só, renúncia ou 

transação acerca do direito material controvertido, é fato que o Poder Público, ao assim agir, 

abdica (ou pode abdicar) de uma série de prerrogativas estabelecidas em seu favor pela 

legislação processual. Dentre essas prerrogativas figuram a contagem de todos os prazos em 

dobro, salvo quando se trate de prazo próprio para o ente público (art. 183 do CPC/2015), e a 

remessa necessária (art. 496 do CPC/2015)
23

.  

Naturalmente, à disposição da situação processual em questão (poder de submissão do 

conflito à jurisdição estatal) está relacionada a disposição de inúmeras outras situações 

processuais. Além das prerrogativas acima enfatizadas, pense-se, por exemplo, no poder de 

interposição de recurso, pela Administração Pública, contra decisão que lhe seja desfavorável. 

Por essa razão e ante o possível reflexo (ainda que indireto) que esse negócio jurídico 

processual pode acarretar no direito material subjacente ao litígio, a situação enquadra-se na 

terceira conclusão acima referida neste trabalho. A celebração do negócio jurídico processual 

exigiria do agente público, neste caso, a competência para dispor do próprio direito material. 

Nesse sentido orienta-se o art. 1º, §2º, da Lei nº 9.307/1996, com a redação dada pela Lei nº 

13.129/2015
24

.  

                                                           
23

 Enunciado nº 164 do FPPC: “A sentença arbitral contra a Fazenda Pública não está sujeita à remessa 

necessária”. No mesmo sentido, Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha esclarecem que, sendo o 

procedimento arbitral de cunho convencional e sequer havendo, nele, divisão de instâncias, a sentença arbitral 

proferida em desfavor do Poder Público não está sujeita à remessa necessária (DIDIER JUNIOR, Fredie; 

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.3, p. 

409). 
24

 Diego Franzoni e Isabella Moreira de Andrade Vosgerau defendem posicionamento no sentido de que o art. 1º, 

§2º, da Lei nº 13.129/2015 é aplicável, por analogia, aos negócios jurídicos processuais celebrados pela 

Administração Pública (FRANZONI, Diego; VOSGERAU, Isabella Moreira de Andrade. Negócios jurídicos 
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De se observar que o art. 1º, §2º, da Lei nº 9.307/1996 não estabelece norma de 

competência para os Estados, Distrito Federal e Municípios. Seu texto normativo limita-se a 

constatar uma realidade extraível logicamente do próprio sistema: a de que a competência 

para celebração de negócio jurídico material engloba, porque mais abrangente, a competência 

para celebração de negócio jurídico processual. A competência implícita, nesse caso, não se 

estabelece com base na relação atuação unilateral – atuação consensual, mas, sim, na relação 

atuação consensual material – atuação consensual processual. Ainda que texto normativo 

algum houvesse contemplando essa situação, ela seria logicamente extraível do sistema, razão 

pela qual aplicável a todos os entes públicos
25

.  

 

4.3.1.2 A celebração de negócios jurídicos processuais pela Advocacia Pública 

 

À Advocacia Pública está afeta a representação, judicial e extrajudicial, dos entes 

públicos. Trata-se de competência atribuída diretamente pela Constituição Federal, nos arts. 

131 e 132. Em reforço a essa ideia, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 75, 

incisos I a III, explicita que a União será representada em juízo, ativa e passivamente, por sua 

Advocacia-Geral, diretamente ou mediante órgão vinculado; o Estado e o Distrito Federal, por 

seus procuradores e o Município, por seu prefeito ou procurador. Mais adiante, no art. 182, 

afirma incumbir à Advocacia Pública, na forma da lei, defesa e a promoção, em juízo, dos 

interesses públicos dos entes que representam. 

Na busca do delineamento das especificidades do regime jurídico a que se submete o 

Poder Público na celebração de negócios jurídicos processuais, há de se questionar acerca de 

que órgão(s) da Advocacia Pública possui(em) competência para a prática desse ato 

consensual. Trata-se de ato cuja prática somente poderá ser autorizada pelo órgão de direção 

geral da Advocacia Pública correspondente (Advogado Geral da União, Procurador Geral da 

Fazenda Nacional, Procurador Geral do Estado, Procurador Geral do Município, chefes das 

Advocacias Públicas das entidades da Administração Indireta, por exemplo)? Depende de 

                                                                                                                                                                                     
processuais atípicos e a administração Pública. In: TALAMINI, Eduardo (coord.). Processo e administração 

pública. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 275). 
25

 Há quem, diferentemente, defenda que a Lei nº 13.129/2015 seria aplicável diretamente aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios por versar sobre normas gerais de contratação pela Administração, seguindo-se a mesma 

lógica que rege, por exemplo, a Lei nº 8.666/1993. Caberiam aos demais entes públicos, assim, apenas a edição 

de normas suplementares, conforme preconizado pelo art. 22, XXVII e parágrafo único, da CF/1988. Nesse 

sentido: TIBÚRCIO, Carmen; PIRES, Thiago Magalhães. Arbitragem envolvendo a Administração Pública: 

notas sobre as alterações introduzidas pela Lei 13.129/2005. Revista de processo. São Paulo, ano 41, v. 254, 

abr./2016, p. 438. 
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delegação específica a sua prática pelos órgãos de execução dessa Advocacia Pública? Cuida-

se de ato negocial para cuja celebração cada advogado público
26

 dispõe de competência, 

independentemente de qualquer ato de delegação? 

O alcance das respostas aos questionamentos apresentados exige o estabelecimento de 

algumas premissas condutoras do raciocínio a ser desenvolvido e a revisitação de outras. 

A primeira delas reside na circunstância de que o negócio jurídico processual é espécie 

da categoria ato processual lato sensu. Trata-se de negócio jurídico destinado a produzir 

efeitos em um processo, alterando o procedimento ou regrando disposições a situações 

jurídicas processuais titularizadas pelas partes celebrantes do acordo. 

A segunda consiste no fato de que a cada membro da advocacia pública, no exercício 

das atividades de consultoria jurídica e de representação judicial do ente público ao qual se 

vincula, deve ser resguardada a independência funcional, inclusive na condução do processo 

judicial. Quanto a essa segunda premissa, há de se advertir que a temática não é, todavia, 

isenta de polêmica.  

O regramento constitucional é omisso, no particular, quando regula a Advocacia 

Pública. Muito embora reconheça o papel daquela enquanto função essencial à justiça, ao lado 

do Ministério Público, da Advocacia e da Defensoria Pública, a Constituição Federal de 1988 

não reconheceu textualmente as autonomias administrativa e funcional dos órgãos de 

Advocacia Pública, como o fez com o Ministério Público (art. 127, §2º) e com a Defensoria 

Pública (art. 134, §2º). Também não atribuiu, expressamente, aos membros da Advocacia 

Pública a independência funcional, legada aos membros daqueles dois órgãos públicos (arts. 

127, §1º e 134, §4º). 

A despeito de tais omissões constitucionais textuais
27

, decerto que se revela possível 

extrair, de lege lata, da Constituição Federal, a conclusão pela existência de independência 

funcional dos advogados públicos. 

O papel atribuído à Advocacia Pública, no contexto de representação judicial do ente 

                                                           
26

 A expressão “advogado público” é utilizada, neste trabalho, como sinônima das expressões “advogado de 

Estado” e “procurador público”. Da mesma forma, a expressão “Advocacia Pública” designa categoria abarcante 

das diversas carreiras de advogados públicos. Não se utiliza essa expressão em sentido amplo (em contraposição 

à advocacia privada), para designar as funções essenciais à justiça compreensivas da Defensoria Pública e do 

Ministério Público, além da Advocacia Pública propriamente dita. O esclarecimento é importante a fim de evitar 

confusões terminológicas possíveis, tais as apontadas por: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A 

responsabilidade do advogado de Estado. Revista de Direito Processual Geral, Rio de Janeiro, n. 63, 2008, p. 95. 
27

 Omissões estas que a Proposta de Emenda Constitucional nº 82/2007, em trâmite na Câmara dos Deputados, 

objetiva sanar, conferindo, expressamente, autonomia institucional à Advocacia Pública e independência 

funcional aos advogados públicos. 
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público e de prestação, a este, de consultoria jurídica, concerne, precipuamente, ao controle de 

juridicidade da atuação estatal. A Advocacia Pública, soerguida à condição de função 

essencial à justiça, deve qualificar-se, antes de tudo, como uma Advocacia de Estado e não 

como uma Advocacia de Governo
28

. A independência funcional do advogado público é 

prerrogativa posta em defesa de sua atuação; do mesmo modo, não existe subordinação 

hierárquica – e, sim, administrativa – entre os membros da Advocacia Pública.   

Além disso, ao ser a Advocacia Pública inserida no rol de funções essenciais à justiça, 

há de se reconhecer, necessariamente, um regime de simetria de tratamento com as demais 

funções ali referidas
29

, não se justificando diferenciações normativas não calcadas em um 

critério de razoabilidade. Tendo em vista o seu papel de controle da juridicidade estatal e 

cuidando-se de exercício de múnus advocatício, não há razão para não se reconhecer a 

independência funcional ao advogado público
30

, inclusive amparando-a no art. 133 da 

CF/1988
31

. 

A terceira premissa lastreia-se na ideia de que o advogado público deve pautar-se, em 

sua atuação, na concretização dos princípios que regem a Administração Pública, em especial 

o da eficiência administrativa. 

Por fim, a quarta premissa refere-se à circunstância de que os negócios processuais 

podem ou não implicar disposição indireta do direito material. 

Tais premissas permitem alcançar as seguintes inferências: a) o advogado público, na 

condução do processo, possui independência técnico-funcional para escolher a forma de 

atuação em juízo que lhe garanta defender, de modo mais eficiente, o interesse público
32

; b) 

cuidando-se o negócio jurídico processual (incidental) de modo de disciplina da atuação 

processual, não se pode excluir, a priori, a possibilidade de sua celebração diretamente pelo 

                                                           
28

 Salientando que a captura da Advocacia Pública pelo Governo é paradoxal à sua missão de controle de 

juridicidade da atuação estatal: GONÇALVES, Marcelo Barbi. Advocacia de Estado e litigiosidade plúrima: 

revisitando a consultoria jurídica e a defesa processual do poder público. Revista Dialética de Direito 

Processual, São Paulo, Dialética, n. 142, jan./2015, p. 67. 
29

 A referência é feita à simetria de prerrogativas e garantias funcionais (MOREIRA NETO, Diogo de 

Figueiredo. As funções essenciais à justiça e as procuraturas constitucionais. Revista de informação legislativa, 

ano 29, n. 116, out./dez. 1992, p. 92).  
30

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. As funções essenciais à justiça e as procuraturas constitucionais. 

Revista de informação legislativa, ano 29, n. 116, out./dez. 1992, p. 93. 
31

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A responsabilidade do advogado de Estado. Revista de Direito 

Processual Geral, Rio de Janeiro, n. 63, 2008, p. 102. 
32

 Há quem defenda que essa atuação em defesa do interesse público pode consistir, inclusive e a depender das 

circunstâncias concretas, na adoção de condutas como o reconhecimento jurídico do pedido, a não interposição 

de recurso ou a desistência de recurso interposto.  Nesse sentido: GONÇALVES, Marcelo Barbi. Advocacia de 

Estado e litigiosidade plúrima: revisitando a consultoria jurídica e a defesa processual do poder público. Revista 

Dialética de Direito Processual, São Paulo, Dialética, n. 142, jan./2015, p. 76-77. 
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advogado público vinculado ao caso, sobretudo quando consentâneo o resultado prático por 

ele buscado com o princípio da eficiência processual
33

. 

O advogado público, por gozar de independência funcional na condução do processo; 

por lhe competir concretizar os princípios constitucionais, inclusive o da eficiência, possui, 

ínsita à sua atuação (e, pois, independentemente de delegação específica), a competência para 

celebração de negócios jurídicos processuais
34

.  

Essa competência, porém, é limitada, ao menos, em três aspectos: a) o negócio jurídico 

processual não pode implicar disposição, ainda que reflexa, do objeto litigioso do processo, 

salvo se ao advogado público houver sido delegada competência para dispor desse direito 

material; b) o negócio jurídico processual não poderá ser ajustado se existente, no âmbito do 

ente público representado, regramento vedando a sua celebração; c) há de ser respeitado o 

princípio da isonomia. 

Quanto ao negócio jurídico processual que acarrete disposição, ainda que reflexa, do 

objeto litigioso do processo, a limitação segue a lógica já explicitada no tópico em que se 

tratou da competência implícita para a celebração de negócios jurídicos processuais: o agente 

público que o celebre deve estar investido de competência para dispor desse direito material, 

sob pena de praticar ato que extrapole o seu âmbito de atuação.  

Por outro lado, a existência de um regramento vedando a celebração de negócio jurídico 

processual é norma que, advinda de autoridade competente (lei em sentido amplo, decreto ou, 

mesmo, regramento emanado do órgão de direção da advocacia pública correspondente), 

excepciona o âmbito de competência de atuação do advogado público, no particular.  

Além disso, não se pode desconsiderar que os negócios jurídicos processuais celebrados 

pela Fazenda Pública devem, necessariamente, observar o princípio da isonomia no trato com 
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 José Roberto Fernandes Teixeira enfatiza que o interesse público deve sofrer uma releitura. Para o autor, se 

antes ele rejeitava qualquer solução consensual e exigia uma condução judicial dos conflitos até a última 

instância possível, hoje ele propugna pela observância ao princípio da eficiência (TEIXEIRA, José Roberto 

Fernandes. Negócios jurídicos processuais e Fazenda Pública. In: ARAÚJO, José Henrique Mouta; CUNHA, 

Leonardo Carneiro da (coord.). Advocacia pública. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 178). E o atendimento ao 

princípio da eficiência pode consistir, justamente, na adequação consensual do procedimento jurisdicional, por 

exemplo. 
34

 Deve-se registrar que a competência para celebração de negócios jurídicos processuais não é exclusiva dos 

advogados públicos. Outros agentes públicos possuem competência – ainda que implícita, como enfatizado em 

tópico antecedente deste trabalho – para a celebração de convenções processuais. O próprio artigo 1º, §2º, da Lei 

nº 9.307/1996, com a redação dada pela Lei nº 13.129/2015, comprova essa assertiva, conferindo a competência 

para celebração da convenção de arbitragem (negócio jurídico processual) à autoridade ou ao órgão competente 

para a realização de acordos e transações. Comumente, negócios jurídicos processuais prévios (ajustados antes 

do processo) serão celebrados prioritariamente por outros agentes públicos, podendo o acordo contar com a 

participação de advogados públicos. Já os negócios jurídicos processuais ajustados no curso do processo serão, 

normalmente, celebrados por advogados públicos. 
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os jurisdicionados, havendo clara preocupação, no ponto, de que negociação feita 

casuisticamente pelos advogados públicos acarrete violação ao aludido princípio
35

.  

Não se vislumbra o princípio da isonomia como um limitador absoluto da atuação 

individual do advogado público na celebração de negócios jurídicos processuais, muito 

embora se admita que a independência funcional daquele possa, em dada medida e em prol de 

uma atuação uniforme e isonômica pela advocacia de Estado, ser balizada, por exemplo, pelo 

órgão de direção geral da advocacia pública correspondente. 

A questão posta concerne, antes de tudo, à compatibilização entre a independência 

funcional do advogado público e a necessidade de observância da isonomia pelo Poder 

Público
36

. Tal temática, porém, mais bem se enquadra na análise dos limites objetivos 

próprios do regime de negociação processual pelo Poder Público e, por essa razão, será 

tratada em tópico pertinente.  

 

4.3.2 Exercício de poder-dever discricionário 

 

A capacidade processual negocial dos entes públicos não pressupõe, apenas, que o 

agente do qual emana o ato detenha competência para praticá-lo, mas, ainda, que tal prática se 

dê no exercício de um poder-dever discricionário
37

. A atuação consensual pressupõe certa 

margem de opção ao Poder Público quanto à prática ou não do ato negocial ou, ao menos, 

quanto ao seu conteúdo ou quanto aos efeitos dele decorrentes. Nesse sentido, afirma-se que a 

discricionariedade é um espaço de liberdade para apreciação da melhor forma de atendimento 
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 SANTOS, Tatiana Simões dos. Negócios processuais envolvendo a Fazenda Pública. In: CABRAL, Antonio 

do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.).  Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 514. 
36

 SANTOS, Tatiana Simões dos. Negócios processuais envolvendo a Fazenda Pública. In: CABRAL, Antonio 

do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.).  Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 514. 
37

 No contexto de uma Administração Pública funcional e estruturalmente complexa (tal como a apresenta, por 

exemplo, JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência 

estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 34), a quem compete, por 

um lado, promover uma boa e eficiente administração de múltiplos interesses públicos (por vezes conflitantes) e, 

por outro, respeitar e garantir os direitos fundamentais, não há como negar espaço à atuação administrativa 

fundada no poder-dever discricionário. O Poder Legislativo não possui capacidade (e muitas vezes sequer possui 

interesse) de regular com minudência todos os setores da atuação administrativa. Tampouco seria desejável que 

assim agisse, se possível fosse, já que uma certa margem de flexibilidade de atuação administrativa é 

imprescindível para adequar esse agir às múltiplas e mutáveis circunstâncias da realidade social. Por outro lado, 

também é certo que os abusos e ilegalidades perpetrados por agentes públicos hão de ser combatidos pelos meios 

próprios, não podendo a atuação administrativa anômala justificar o estabelecimento de uma presunção geral de 

que a Administração Pública sempre atuará mal e que, portanto, não se lhe deve reconhecer qualquer âmbito de 

discricionariedade (MORÓN, Miguel Sánchez. Discrecionalidad administrativa y control judicial. Madrid: 

Tecnos, 1994, p. 101-109). 
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ao interesse público
38

.  

Tal como ocorre com o órgão jurisdicional, ao Poder Público (e, portanto, aos seus 

agentes, no exercício das funções públicas que lhes corresponda) não se associa a ideia de 

liberdade de conduta no sentido em que esta é concebida para as partes. Há, porém, margem 

de escolha (limitada, principalmente, pela perseguição de um escopo de interesse público e 

passível de controle jurisdicional) que caracteriza o poder-dever discricionário e que viabiliza 

a atuação consensual pelos entes públicos. 

O exercício de poder-dever discricionário se verifica, sobretudo (mas não apenas), 

quando a Administração está diante de um texto normativo redigido sob a forma de cláusula 

geral, a exemplo do que ocorre com o art. 190 do CPC/2015. Em tal circunstância, o 

legislador não antecipa a consequência jurídica advinda do preenchimento do suporte fático e, 

além disso, também este é descrito de modo impreciso. Os textos normativos abertos 

conferem poderes ou atribuições jurídicas aos entes/órgãos administrativos, mas não indicam 

precisamente o que deve ser feito em cada caso ou como deverá sê-lo
39

.  

Dentro dessa margem de discricionariedade, por exemplo, a Fazenda Pública, buscando 

resguardar-se quanto a uma possível interpretação literal do art. 304 do CPC/2015 

(estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, se não “interposto o 

respectivo recurso” da decisão que a conceda), pode celebrar convenção processual atípica em 

que se comprometa a não interpor recurso da decisão antecipatória dos efeitos da tutela, desde 

que a parte contrária renuncie à estabilização ou, ainda, desde que admita que o oferecimento 

da defesa pelo ente público obsta a estabilização da decisão
40

.  Existe, no caso, margem de 

escolha quanto à prática ou não do ato, bem como quanto ao conteúdo e aos efeitos 
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 DROMI, Roberto. Derecho administrativo. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 159.  
39

 CANASI, José. Derecho administrativo. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1974, v. 2, p. 309. 
40

 Admitindo a possibilidade de celebração de negócios processuais destinados a modificar o regime da tutela 

antecipada antecedente, embora sem referência específica à Fazenda Pública: REDONDO, Bruno Garcia. 

Estabilização, modificação e negociação da tutela de urgência antecipada antecedente: principais controvérsias. 

In: COSTA, Eduardo José da Fonseca; PEREIRA, Mateus Costa; GOUVEIA FILHO, Roberto P. Campos 

(coord.). Tutela provisória. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 300. Há situações em que ao interesse público é mais 

conveniente a não interposição de recurso contra a decisão que antecipa a tutela de maneira antecedente, muito 

embora o Poder Público pretenda se contrapor, apresentando defesa, à pretensão veiculada em juízo pela parte 

contrária. Muitas vezes, a interposição do recurso revela-se inútil ao Poder Público, sobretudo quando o imediato 

cumprimento da decisão produz resultado irreversível, a exemplo do que ocorre com a realização de cirurgia de 

urgência custeada pelo plano de assistência à saúde dos servidores públicos. Remanesce, porém, interesse da 

Fazenda Pública na discussão quanto à existência ou não de dever contratual de prestar cobertura àquele 

procedimento, buscando-se não apenas eventual ressarcimento dos valores gastos naquele processo, em se 

firmando o entendimento judicial pela ausência de cobertura, como, ainda, a formação de precedente que 

norteará a atuação judicial em casos futuros similares. Nessas situações, se o texto normativo constante do art. 

304 do CPC/2015 for interpretado literalmente, o Poder Público estaria obrigado a interpor o recurso, apenas 

com o fim de evitar a estabilização da tutela antecipada. 
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pretendidos. 

Outra hipótese de exercício de poder-dever discricionário para a celebração de negócio 

jurídico processual atípico consiste no acordo de execução negociada de políticas públicas, 

cabível, por exemplo, no cumprimento de sentenças proferidas em demandas coletivas. Nele, 

as partes podem estabelecer (inclusive conjuntamente com o juiz) um cronograma de prazos 

para ultimação e controle de cada etapa de consecução da política pública objeto do processo, 

prazos estes que devem ser dotados de certa flexibilidade
41

. 

Há poder-dever discricionário, ainda, quando, a despeito de não se tratar de texto 

normativo redigido sob a forma de cláusula geral, dele se extraia margem de opção ao Poder 

Público, o que ocorre, por exemplo, nos negócios processuais típicos. Na convenção para 

liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I, do CPC/2015), a Fazenda Pública possui 

margem de opção quanto à celebração ou não do negócio, nada impedindo, ainda, que sejam 

estabelecidos parâmetros de valores mínimo e máximo para o arbitramento.  

No acordo de calendarização processual (art. 191 do CPC/2015), a Fazenda Pública 

possui margem de opção quanto à celebração ou não do negócio, bem como de aspectos 

concernentes às datas a serem fixadas e dos atos a serem objeto do calendário. Na suspensão 

convencional do processo (art. 313 do CPC/2015) e na escolha consensual do perito, além da 

escolha quanto à celebração ou não do negócio, há margem de opção, respectivamente, 

quanto ao prazo de suspensão e ao profissional a ser indicado. 

 

4.3.3 Impessoalidade 

 

Assim como ocorre com o órgão jurisdicional, a capacidade processual negocial do 

Poder Público vincula-se ao exercício de uma competência lastreada em um poder-dever 
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 COSTA, Eduardo José da Fonseca. A “execução negociada” de políticas públicas em juízo. Revista de 

processo, São Paulo, n. 212, out./2012, p. 41-45. Trata-se de negócio jurídico processual que privilegia o 

princípio da eficiência na efetivação da decisão judicial, evitando-se a fixação de prazos irrazoáveis de 

cumprimento do julgado, estabelecidos pelo órgão julgador que, muitas vezes, não possui exato conhecimento 

das possibilidades reais de efetivação da medida pelo ente público. O ideal é que essas condições sejam 

debatidas pelas partes e que, a partir delas, seja construído o cronograma negociado de execução da política 

pública objeto da decisão judicial a ser cumprida (idem, p. 40-42). Fredie Didier Junior e Hermes Zaneti Junior 

destacam que o cronograma negociado de cumprimento voluntário da decisão judicial que impõe a implantação 

de uma política pública pode ser estabelecido quer como medida atípica lastreada no art. 536, §1º, do CPC/2015, 

quer como resultado da aplicação do art. 191 do CPC/2015, que disciplina o calendário processual (DIDIER 

JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 

2016, v. 4, p. 449). 
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discricionário. Diferentemente, porém, da exigência de imparcialidade, que integra a 

capacidade processual negocial do órgão jurisdicional, do ente público exige-se que aquele 

exercício de competência se dê de modo impessoal.  

Não se impõe à Administração Pública um alheamento de relação aos interesses 

públicos que, como parte, lhe compete resguardar e efetivar. Descabe, pois, exigir-lhe, nesses 

termos, imparcialidade em sua atuação (o que seria, aliás, ontologicamente impossível)
42-43

.  

A atuação administrativa deve harmonizar-se com o princípio da impessoalidade e com 

as regras que buscam concretizá-lo. Cuidando-se de limite à discricionariedade 

administrativa, a impessoalidade abrange, por um lado, a ideia de distinção entre o agente 

público e o órgão administrativo, associando-se o ato praticado ao órgão e não à pessoa que o 

praticou. Por outro lado, a impessoalidade obsta o tratamento dirigido aos administrados que 

se paute em discriminações não amparadas em lei (favoritismos ou perseguições)
44

. 

Como decorrência do primeiro aspecto acima mencionado, extrai-se, por exemplo, a 

regra de que os agentes que atuam em nome do ente público, ao exercerem a função pública, 

não expressam vontade própria, mas, sim, a vontade do órgão público que integram. Não por 

outra razão, ainda que o agente praticante do ato não tenha sido investido no cargo público ou 

dele já tenha sido excluído, havendo a aparência de regular exercício da função, resguarda-se 

a boa-fé do terceiro, conferindo-se validade e eficácia ao ato praticado pelo “funcionário de 

fato”
45

. Nesse aspecto, a impessoalidade integra a capacidade processual negocial do ente 
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ZAGO, Livia Maria Armentano Koenigstein. O princípio da impessoalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 
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de Janeiro: Renovar, 2004, p. 51-59. 
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direito administrativo aplicado. Curitiba, ano 03, n. 10, jul.-set./1996, p. 722-723. 
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 ZAGO, Livia Maria Armentano Koenigstein. O princípio da impessoalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, 

p. 183-184.  Para José Gomes Santos Cruz, a teoria do funcionário de fato resguarda a validade dos atos por 

aquele praticados em razão não apenas do respeito à boa-fé de terceiros, mas, também, com vistas a preservar a 
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público. 

Por outro lado, o segundo aspecto associado ao princípio da impessoalidade vislumbra-

o como garantia de (e reflexo da) igualdade entre os indivíduos e em defesa da moralidade 

administrativa. A esse aspecto da impessoalidade associam-se, também como forma de 

controle de sua observância, o dever de fundamentação dos atos administrativos
46

 e os 

deveres de publicidade e transparência imputados ao agir administrativo
47

, o primeiro 

qualificando-se como requisito de validade do ato praticado e os últimos, como condições de 

sua eficácia. 

 

4.3.4 Poder Público e vulnerabilidade 

 

Questão a merecer reflexão diz respeito à possibilidade de o Poder Público, ao celebrar 

um negócio jurídico processual, figurar nele como parte vulnerável, despido, portanto, de sua 

plena capacidade processual negocial. Trata-se de temática complexa, tanto mais porque 

entremeada, no mais das vezes, de preconceitos que conformam premissas muitas vezes 

dissociadas da realidade e que impedem sua adequada análise.  

Em regra, a questão atinente à vulnerabilidade, quando referente a negócios processuais 

celebrados pelo Poder Público, relacionar-se-á a outro sujeito pactuante que não o ente 

público. Não se exclui, porém, a possibilidade abstrata (embora se reconheça a dificuldade de 

identificação de situações concretas a servirem de exemplo) de se qualificar um ente público 

como parte vulnerável
48

, especialmente em se tratando de vulnerabilidade econômica ou 

técnica. 
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 ZAGO, Livia Maria Armentano Koenigstein. O princípio da impessoalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, 

p. 187-201. De se notar que eventual ato de distinção entre administrados que se paute no atendimento à 

finalidade da norma jurídica a ser aplicada não implica violação ao princípio da impessoalidade, mas 

concretização do princípio da igualdade, que pressupõe tratamento desigual aos que se desigualem (TÁCITO, 

Caio. O procedimento administrativo e a garantia da impessoalidade. Revista de direito administrativo aplicado. 
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 Para fins de aplicação do CDC em relações contratuais mantidas por pessoas jurídicas de direito público (em 

geral, municípios), o STJ tem admitido a aplicação da teoria finalista mitigada para interpretar o art. 2º do CDC 

(conceito de consumidor). Em casos nos quais há, por exemplo, inadimplemento de pagamento de contas de 

energia elétrica ou de água, essa teoria é invocada para aplicação das regras do CDC ao caso, mas apenas quando 

demonstrada, concretamente, a vulnerabilidade econômica do ente municipal usuário do serviço. Nesse sentido: 

RESP 913.711/SP e RESP 1297857/SP.  Conclui-se, portanto, que o ente público pode ser considerado como 

parte vulnerável em um contrato, não se devendo excluir, a priori, essa possibilidade também para convenções 

em matéria processual. 
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Desse modo, por exemplo, o indício de vulnerabilidade técnica extraível da celebração 

de negócio jurídico processual desacompanhado de advogado pode se estender às hipóteses 

em que o Município que não disponha de procuradoria municipal celebre convenção 

processual a si prejudicial sem assistência de advogado. 

Diego Franzoni e Isabella Moreira de Andrade Vosgerau admitem a possibilidade de a 

Fazenda Pública ser qualificada, à vista de peculiaridades de determinado negócio 

concretamente examinado, como parte vulnerável
49

. 

José Roberto Fernandes Teixeira refuta a possibilidade de a Fazenda Pública pretender a 

invalidação de negócio processual suscitando vulnerabilidade técnica sua no caso concreto. O 

autor excepciona a regra apresentada quando se verifique que, em virtude de inadequada ou 

dolosa atuação do representante judicial da Fazenda Pública, a convenção celebrada viole 

direito material fazendário subjacente ao litígio ou dela se denote hipótese de mau trato à 

coisa pública. Conclui que, em ambos os casos, seria atingido o interesse público e, portanto, 

justificar-se-ia a necessidade de um controle mais efetivo atinente à validade desses negócios 

processuais envolvendo a Fazenda Pública
50

. 

Embora este trabalho reconheça a possibilidade de a Fazenda Pública situar-se, à vista 

de uma determinada convenção processual, como parte vulnerável (o que poderá ensejar a 

decretação de nulidade da avença, se se tratar de vulnerabilidade existente ao tempo de sua 

celebração, ou a revisão ou a resolução do negócio, quando superveniente àquela pactuação), 

não se pode concordar com o posicionamento sufragado por José Roberto Fernandes Teixeira, 

no particular. 

Admitir-se que a atuação dolosa do representante judicial da Fazenda Pública possa 

caracterizar a vulnerabilidade fazendária implicaria desconsiderar um dos aspectos 

decorrentes da impessoalidade administrativa, diretamente relacionado à capacidade 

processual negocial do ente público, consistente em se considerar como ato do órgão aquele 

praticado por seu agente.  

Se desvio ou excesso doloso houver na atuação do agente público, caberá a adoção, 

contra ele, de medidas tendentes ao ressarcimento dos danos causados ao erário, sem prejuízo, 
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ainda, de suas responsabilizações administrativa (inclusive se enquadrada a sua conduta na 

Lei de Improbidade Administrativa) e criminal, conforme o caso. Descaberá, porém, nessa 

relação, a invocação, pela Fazenda, de vulnerabilidade de qualquer natureza. 

 

4.4 RESPEITO À ISONOMIA, PRECEDENTE ADMINISTRATIVO E 

AUTOLIMITAÇÃO NEGOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

4.4.1 O contributo de Humberto Ávila ao estudo do conteúdo jurídico da igualdade 

 

Ao se analisar a subordinação da Administração Pública ao princípio da 

impessoalidade, demonstrou-se que um de seus vetores de sua concretização consiste na 

garantia de igualdade entre os indivíduos. Além disso, a necessidade de obediência, pela 

Administração Pública, ao princípio da igualdade encontra previsão normativa expressa no 

art. 37 da CF/1988. O respeito à isonomia deve pautar toda a atuação estatal e serve, a um só 

tempo, como limite e diretriz a essa atuação. 

Apesar de o dispositivo constitucional em referência fazer menção ao princípio da 

igualdade, há de se esclarecer que a natureza normativa da igualdade é complexa e 

multidimensional. 

Humberto Ávila qualifica-a como uma “super-norma”, capaz de influenciar na 

aplicação de todas as outras normas ao mesmo tempo em que delas recebe ingerência, com 

vistas ao preenchimento de seus elementos estruturais
51

. 

De relação à espécie normativa em que enquadrada, a igualdade pode funcionar como 

postulado, como princípio ou como regra. Como postulado normativo (metanorma), a 

igualdade servirá de critério para o intérprete na aplicação da norma. Nesse sentido, a 

igualdade fornece ao aplicador o parâmetro hermenêutico segundo o qual qualquer norma 

determina que as pessoas sejam tratadas igualmente. Entender a igualdade como postulado é 

compreender que cada princípio traz em si a necessidade de ser aplicado de modo 

isonômico
52

. 

Vista como norma que contemple a busca de um estado ideal de igualdade, tem-se a 
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 ÁVILA. Humberto. Teoria da igualdade tributária. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 136-137. 
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 ÁVILA. Humberto. Teoria da igualdade tributária. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 134-135. 
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igualdade como princípio, a servir não mais como critério de aplicação de outra norma, mas, 

sim, como objeto de aplicação. É possível, ainda e também vista a igualdade como objeto de 

aplicação, que seja ela expressada como norma-regra, descrevendo uma conduta a ser adotada 

ou evitada
53

. 

Do ponto de vista do conteúdo normativo da igualdade, Humberto Ávila esclarece que a 

discussão doutrinária existente sobre se a igualdade seria ou não dotada de conteúdo próprio 

(ou seja, se seria uma norma material ou formal, respectivamente) pressupõe, para seu melhor 

encaminhamento, que se evidencie o que se entende por “formal” ou “material” e a que 

espécie normativa de igualdade se está a tratar (postulado, princípio ou regra)
54

. 

O princípio da igualdade é formal porquanto funciona como uma “fórmula vazia”, como 

uma estrutura a ser completada com conteúdo externo, extraível de outras normas, as quais 

fornecem à igualdade a medida de comparação a ser utilizada e lhe indicam a finalidade a ser 

perseguida. O postulado da igualdade também é formal. Trata-se, nesse sentido, de estrutura 

que atua sobre outras normas, servindo-lhes de parâmetro para sua aplicação
55

.  

Em duas outras percepções, porém, a igualdade não pode ser considerada formal. A 

primeira diz respeito ao seu conteúdo completo. Vista em sua multidimensionalidade, a 

igualdade tem um conteúdo próprio, tida que é como norma que estabelece critérios de uma 

relação estrutural envolvendo elementos subjetivos, objetivos e finalísticos, por um lado, e 

normas do ordenamento jurídico, por outro. A segunda concerne à ausência de valor. Nesse 

sentido, a igualdade não pode ser considerada formal, porque tem amplo valor para a 

aplicação do Direito
56

. 

Humberto Ávila esclarece que o fato de a igualdade ser vista sob uma perspectiva 

formal (estrutural) atine ao modo de seu funcionamento, não ao seu valor. Não há desvalia 

para a igualdade em razão de ser ela estrutural
57

. Conceitua a igualdade como uma relação 

comparativa entre dois ou mais sujeitos, pautando-se essa comparação por medida(s) ou 

critério(s) aferível(eis) por meio de um (ou mais) elemento(s) indicativo(s) e servindo para a 

concretização de uma determinada finalidade
58

. Referida finalidade há de estar consentânea 
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55

 ÁVILA. Humberto. Teoria da igualdade tributária. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 139-141. 
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com a Constituição e deve ser indicada de modo claro, coerente e expresso
59

. 

Examinando os elementos estruturais da igualdade, Ávila destaca que ela pressupõe, 

sempre, uma relação entre sujeitos, entre os quais se empreende uma comparação 

vocacionada ao alcance de uma finalidade (estado de fato a ser atingido). Essa comparação 

realiza-se segundo uma medida específica, vinculada à realidade, pertinente e relevante à 

finalidade que justifica a sua utilização, além, obviamente, de ser conforme a Constituição
60

. 

O cotejo a ser realizado tomará por base um elemento indicativo da medida de 

comparação, o qual deve ter com essa uma relação fundada e conjugada. Dir-se-á que a 

relação entre ambos é fundada quando há uma correspondência estatística entre o elemento 

indicativo e a medida de comparação. A relação é, a seu turno, conjugada quando o elemento 

indicativo for o mais significativo dentre os elementos indicativos existentes e vinculados à 

medida de comparação
61

. 

Os critérios apresentados por Humberto Ávila contribuem para uma maior objetivação 

na utilização da igualdade, especialmente na análise de casos concretos. 

 

4.4.2 A teoria do precedente administrativo e sua adequação ao direito brasileiro 

 

A aplicação do princípio da igualdade para justificar uma solução conferida a um caso 

concreto pelo agente público não poderá ocorrer de modo lacônico e abstrato, com a mera 

invocação do princípio referido. O agente público deverá, antes de tudo, apresentar 

fundamentação adequada na qual indique a finalidade, a medida de comparação e o elemento 

indicativo da medida de comparação considerados em sua decisão, ao relacionar situações 

vivenciadas por pessoas diferentes, dando concretude à igualação ou desigualação promovida. 
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Volvendo-se, especificamente, ao escopo perseguido neste capítulo, interessa perquirir 

em que medida e por que forma a igualdade funciona como limite e diretriz à celebração de 

negócios jurídicos processuais pelo Poder Público.  

Em sua atuação, o ente público deve abster-se de promover desigualações 

desarrazoadas, tanto mais com o deliberado escopo quer de beneficiar, quer de prejudicar 

determinada pessoa ou coletividade. Esse parâmetro de conduta aplica-se tanto à atuação 

administrativa imperativa quanto à consensual.  

O exercício, pela Administração, de competência fundada em poder-dever 

discricionário não lhe confere, logicamente, total liberdade de atuação, nem mesmo margem 

de liberdade igualável àquela de que gozam os particulares
62

. A submissão do Poder Público 

aos princípios da juridicidade administrativa e da igualdade condicionam essa atuação
63

. 

Nesse sentido, aparece, como instrumento garantidor do respeito ao princípio da 

igualdade pela Administração Pública, o instituto do precedente, que também pode ser 

aplicado ao âmbito administrativo
64

. O precedente coaduna-se com uma ideia básica de 

igualdade, segundo a qual casos iguais devem ser tratados da mesma forma (treat like cases 

alike).  

Embora o presente tópico de estudo tenha como preocupação o precedente jurídico e, 

mais precisamente, o precedente administrativo
65

, impende destacar a observação feita por 

Schauer, no sentido de que o precedente é algo natural e inerente à atividade decisória em 

geral
66

. Considerado em sua acepção ampla, o precedente é uma decisão tomada à vista de 
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determinada situação concretamente considerada e que se revela capaz de servir como 

parâmetro para futuras decisões em situações similares. O precedente pode, assim, influenciar 

ou condicionar uma atuação futura
67

.  

Francisco Rosito afirma que nem toda decisão constitui um precedente, uma vez que, 

segundo ele, algumas decisões seriam despidas de transcendência potencial
68

. A exclusão, a 

priori, da transcendência potencial de um caso, ainda que ele se afigure aparentemente 

particularizado e pouco afeito à repetição em situações semelhantes não é conclusão 

albergada neste trabalho. Crê-se, na linha também defendida por Wambaugh, que todo caso 

pode fornecer um precedente
69

. Além disso, é suficiente uma única decisão (no caso, 

administrativa) para que o precedente esteja caracterizado
70

. 

O precedente administrativo pode ser identificado como a conduta da Administração 

Pública capaz de, por algum modo, condicionar sua atuação posterior, de modo a que casos 

similares sejam tratados de modo semelhante
71-72-73

. 
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Administração acerca de questões capazes de gerar direitos e interesses para os particulares (DÍAZ, José Ortiz. 

El precedente administrativo. Revista de administración pública, n. 24, set.-dez./1957, p. 79-80)  
72

 Silvia Díez Sastre conceitua o precedente administrativo como sendo a decisão tomada pela Administração 

para solucionar um caso antecedente e que poderá servir de base ou influenciar futuro posicionamento decisório 

seu em caso similar (SASTRE, Silvia Díez. El precedente administrativo: concepto y efectos jurídicos. In: 

VALIM, Rafael; OLIVEIRA, José Roberto Pimenta; DAL POZZO, Augusto Neves (Coord.). Tratado sobre o 

princípio da segurança jurídica no direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 265. 
73

 José Ortiz Díaz conceitua o precedente administrativo como norma de direito objetivo extraível de, ao menos, 

duas decisões proferidas pela Administração no exercício do poder-dever discricionário. A acepção ampla de 
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Buscando delinear os parâmetros necessários para a aplicação de um precedente 

administrativo a um caso concreto, a doutrina espanhola, tomando por base construção teórica 

esboçada pela jurisprudência do país, sistematizou a chamada teoria do precedente 

administrativo. Silvia Sastre, fazendo a compilação desses parâmetros, aponta, nesse sentido, 

nove critérios para viabilizar essa utilização
74

. Os cinco critérios reputados aplicáveis no 

ordenamento jurídico nacional serão apresentados conjuntamente com as críticas a eles 

formuladas pela doutrina espanhola e com as ponderações concernentes às suas utilizações no 

sistema jurídico-administrativo pátrio. 

                                                                                                                                                                                     
precedente adotada neste trabalho prescinde da reiteração apontada por José Ortiz Díaz, reputando-se possível 

identificar como precedente uma única decisão administrativa. Há de se enfatizar que o próprio autor, em trecho 

posterior no mesmo artigo, reconhece que a aplicação do princípio da igualdade de relação ao precedente não 

depende de critério quantitativo, mas, sim, qualitativo, pelo que seria possível invocar a autoridade de uma única 

decisão precedente para resguardo daquele princípio (DÍAZ, José Ortiz. El precedente administrativo. Revista de 

administración pública, n. 24, set.-dez./1957, p. 103). 
74

 O texto cuidará apenas dos critérios aplicáveis (com ou sem ajustes) ao direito brasileiro. Apenas a título de 

registro, os critérios elencados pela doutrina espanhola e reproduzidos pela autora que não se adequam ao 

sistema jurídico brasileiro serão a seguir mencionados, podendo ser encontrados em: SASTRE, Silvia Díez. El 

precedente administrativo: concepto y efectos jurídicos. In: VALIM, Rafael; OLIVEIRA, José Roberto Pimenta; 

DAL POZZO, Augusto Neves (Coord.). Tratado sobre o princípio da segurança jurídica no direito 

administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 267-271). São eles: a) a distinção entre os sujeitos afetados pelo 

precedente e pela decisão a ser tomada no caso concreto. Afirma-se, na doutrina espanhola, que, se o precedente 

tem por fundamento o resguardo do princípio da igualdade, que, por sua vez, pressupõe uma relação comparativa 

entre indivíduos, essa razão não estaria presente quando se tratasse da mesma pessoa a ser atingida pelas duas 

decisões. Silvia Sastre contrapõe-se a tal argumento, apontando a habitualidade com que a mesma pessoa invoca 

decisão anterior que a beneficiou para insurgir-se contra uma posição divergente daquela posteriormente adotada 

pelo Poder Público. A autora defende que, nesse caso, o fundamento para invocação do precedente residiria não 

na igualdade, mas, sim, na proteção da confiança, corolário do princípio da boa-fé, posicionamento ao qual se 

adere neste trabalho; b) limitação da utilização do precedente administrativo àquelas hipóteses em que a 

Administração atue no exercício de um poder-dever discricionário. Havendo exercício de poder-dever vinculado, 

prevaleceria sobre o princípio da igualdade o da legalidade. José Ortiz Díaz, por exemplo, afirma que as decisões 

administrativas pautadas no exercício da competência vinculada constituem precedentes interpretativos, mas não 

fontes do direito (DÍAZ, José Ortiz. El precedente administrativo. Revista de administración pública, n. 24, set.-

dez./1957, p.102). Silvia Sastre, examinando o critério em debate, critica-o por considerar de difícil delimitação 

aquilo que se entenda como poder-dever discricionário, além de não ser recomendável a separação entre as 

esferas de aplicação dos princípios da legalidade e do precedente administrativo. No sistema jurídico brasileiro, 

há de se enfatizar que a adoção da concepção de que a norma jurídica distingue-se do texto normativo e de que é 

extraída a partir de uma atividade interpretativa conduz à conclusão de que, mesmo no exercício de atividade 

preponderantemente vinculada, a decisão administrativa também é passível de ser invocada como precedente. 

Não apenas quando exercite uma competência fundada em um poder-dever discricionário, mas, ainda, quando 

construa a norma aplicável ao caso, por meio de sua atividade hermenêutica, o Poder Público faz nascer um 

precedente, invocável para possível aplicação a casos concretos futuros; c) necessidade de existência de uma 

linha uniforme de precedentes (reiteração).  Segundo Silvia Sastre, tal exigência pauta-se na associação havida 

entre precedente e costume no início do século XX. A autora pondera, no entanto, que, ainda que o precedente 

não se tenha convertido em prática administrativa, não se lhe pode negar todo e qualquer efeito enquanto 

precedente. Quanto ao ponto, já se assentou a premissa, neste trabalho, de que é suficiente uma única decisão 

administrativa para que possa ela ser invocada como precedente, de modo que não se reconhece esse requisito 

como imprescindível à aplicação de um precedente administrativo; d) necessidade de uma prévia sanção judicial 

para que o precedente administrativo passe a ser aplicável enquanto tal. Trata-se de exigência reputada por Silvia 

Sastre desproporcional e injustificada à luz do direito espanhol e que tampouco pode ser aplicada no direito 

brasileiro. Seja em razão da independência e harmonia entre os poderes, seja à vista da presunção de 

legitimidade de que gozam os atos administrativos, seja, por fim, porque o Poder Público deve concretizar 

diretamente o princípio da igualdade, não há razão para que se imagine dependa a Administração de chancela 

judicial para aplicar seus precedentes. 
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O primeiro critério para a aplicação de um precedente administrativo a um caso 

concreto consiste na identidade objetiva entre ambos, caracterizada pela similitude entre as 

circunstâncias de fato relevantes extraídas do precedente e da situação concreta a demandar 

solução, além da identidade de norma aplicável aos dois casos
75

. Onde se revele aplicável a 

mesma ratio, há de se ter, a princípio, a mesma atuação administrativa
76

. 

Sobre tal critério, Silvia Sastre soergue a crítica de que, no âmbito judicial espanhol, é 

comum os juízes não fazerem a distinção entre as circunstâncias fáticas determinantes para o 

alcance da decisão e as acidentais, exigindo, ao revés, uma identidade fática absoluta para 

aplicação do precedente administrativo, o que desvirtua a sua utilização
77

.  

O direito brasileiro, examinado sob perspectiva histórica, aponta para a existência de 

uma tradição marcada pelo respeito aos precedentes judiciais, de que é exemplo a utilização, 

pelo Supremo Tribunal Federal, de precedentes norte-americanos, nos primeiros anos da 

República. Ainda quando se reconhecesse aos precedentes apenas efeito persuasivo 

(buscando-se evitar suposta usurpação da função legislativa e a violação à liberdade de 

interpretação dos juízes), houve a preocupação em lhes conferir eficácia mais ampla, 

prevendo-se, desde a Constituição Federal de 1934, a possibilidade de o Senado Federal 

suspender a execução, no todo ou em parte, de ato normativo declarado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal em controle difuso
78-79

. 
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 SASTRE, Silvia Díez. El precedente administrativo: concepto y efectos jurídicos. In: VALIM, Rafael; 

OLIVEIRA, José Roberto Pimenta; DAL POZZO, Augusto Neves (Coord.). Tratado sobre o princípio da 

segurança jurídica no direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 267. A autora esclarece que a 

mudança legislativa superveniente ao surgimento do precedente descaracteriza-o enquanto tal para aplicação às 

novas situações ocorridas sob a égide do novo regramento legal. 
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 DIEZ-PICAZO, Luis Mª. La doctrina del precedente administrativo. Revista de administración pública, n. 98, 

maio-ago./1982, p. 21-22. 
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 SASTRE, Silvia Díez. El precedente administrativo: concepto y efectos jurídicos. In: VALIM, Rafael; 

OLIVEIRA, José Roberto Pimenta; DAL POZZO, Augusto Neves (Coord.). Tratado sobre o princípio da 

segurança jurídica no direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 267-268. 
78

 DIDIER JUNIOR, Fredie; SOUZA, Marcus Seixas. O respeito aos precedentes como diretriz histórica do 

direito brasileiro. Revista de processo comparado, São Paulo, ano 01, v. 02, jul.-dez./2015, p. 108-111. O artigo 

citado contempla uma análise histórica do direito brasileiro desde o período imperial até os dias atuais, 

demonstrando como o fenômeno recente de valorização dos precedentes judiciais no ordenamento jurídico pátrio 

revela, em verdade, a culminância (até o momento) de um delongado avançar histórico, construído sob as bases 

de um direito sempre voltado, em maior ou menor escala, à consideração aos precedentes. Outras demonstrações 

desse fenômeno são apresentadas pelos autores quando aludem à tradição de publicação dos acórdãos e de  

estabelecimento de repositórios autorizados de precedentes pelos tribunais, a valorização da jurisprudência, a 

edição de súmula da jurisprudência dos tribunais, a possibilidade de interposição de recursos especial e 

extraordinário fundados em divergência jurisprudencial, dentre outros (idem, passim). 
79

 Há, por exemplo, notícia histórica da existência, no Império, do Decreto nº 2.684 de 23/10/1875, que atribuiu 

força de lei a assentos da Casa da Suplicação de Lisboa e, ainda, concedeu ao então Supremo Tribunal de Justiça 

brasileiro a competência para utilizá-los como precedentes (“art. 2º Ao Supremo Tribunal de Justiça compete 

tomar assentos para intelligencia das leis civis, commerciaes e criminaes, quando na execução dellas occorrerem 

duvidas manifestadas por julgamentos divergentes havidos no mesmo Tribunal, Relações e Juizos de primeira 
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A despeito de tal circunstância, a crítica apresentada por Silvia Sastre apresenta-se, em 

grande medida, compatível com a atual realidade jurisprudencial brasileira. No Brasil, o 

julgamento de causas converte-se, no mais das vezes, em julgamento de teses
80

; sob a 

justificativa de concretização do princípio da isonomia, julgam-se casos distintos como se 

iguais fossem. 

No entanto, tal crítica revela uma desconsideração ao critério doutrinário de aplicação 

do precedente, a ser superada culturalmente, o que não infirma a compatibilidade do critério 

com o ordenamento jurídico brasileiro, sendo ele inerente à sistemática de aplicação de 

precedentes (judiciais ou administrativos). 

Há de se esclarecer que o ordenamento jurídico brasileiro confere relevância, na 

caracterização do precedente, a três distintos elementos: além dos fatos relevantes e da norma 

geral do caso concreto extraível da fundamentação do julgado (ratio decidendi), também a 

argumentação jurídica conducente ao alcance daquela decisão integra o precedente
81

.  

Não por outra razão, aliás, o art. 966, §6º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de a ação 

rescisória fundar-se em distinguishing não realizado pela decisão transitada em julgado, tendo 

ela aplicado precedente judicial sem examinar questão jurídica particularizada capaz de impor 

outra solução ao caso. A mesma tríade estrutural dos precedentes pode ser transposta para a 

esfera administrativa. 

                                                                                                                                                                                     
instancia nas causas que cabem na sua alçada”). No entanto, essa função não foi efetivamente exercida pelo 

Supremo Tribunal de Justiça no período imperial, prevalecendo o entendimento de que competia ao Poder 

Legislativo proceder à interpretação autêntica das leis. Nesse sentido: DIDIER JUNIOR, Fredie; SOUZA, 

Marcus Seixas. Formação do precedente e amicus curiae no direito imperial brasileiro: o interessante Dec. 

6.142/1876. Revista de processo, São Paulo, ano 38, n. 220, p. 407-421, jun./2013. Reconhece-se que a produção 

legislativa brasileira recente reflete uma clara intenção de fortalecer o papel dos precedentes no direito pátrio, 

conferindo-lhes, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, maior força no país (pela previsão de 

institutos como a súmula vinculante, dos precedentes com poder obstativo de recursos ou de remessa necessária 

e, ainda, de precedentes com carga persuasiva, tais como aqueles que justificavam, naquele diploma legislativo, 

a improcedência prima facie). No particular, o Código de Processo Civil de 2015 contempla regramento ainda 

mais inovador na temática dos precedentes judiciais, prevendo, inclusive, uma sistematização geral para o 

instituto, extraível, por exemplo, dos seus arts. 926 a 928. Busca-se superar, inclusive culturalmente, o uso 

aleatório, improvisado e descontextualizado de precedentes para solução de casos concretos (realidade 

examinada por: RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no direito brasileiro. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2010, p. 31). 
80

 STRECK, Lênio Luiz. À guisa de prefácio. In: RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no 

direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 11-12. 
81

 Francisco Rosito afirma que o conceito de ratio decidendi contempla os três elementos apontados no texto: os 

fatos relevantes ao deslinde da causa (statement of material facts), a argumentação jurídica conducente ao 

alcance da decisão (legal reasoning) e a decisão propriamente dita (judgement) (ROSITO, Francisco. Teoria dos 

precedentes judiciais: racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.107). Em perspectiva 

diferente, Fredie Didier Junior, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga afirmam que o precedente 

(em sentido amplo) seria composto das circunstâncias fáticas, da argumentação jurídica e da norma geral do caso 

concreto, esta última intitulada de ratio decidendi (precedente em sentido estrito). (DIDIER JUNIOR, Fredie; 

BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil, 11. ed. 

Salvador:Juspodivm, 2016, v.2, p. 455). Este último posicionamento doutrinário é o adotado neste trabalho. 
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O segundo critério consiste na identidade subjetiva entre o precedente e o caso concreto 

(ou seja, que o precedente tenha advindo do mesmo ente público envolvido no caso concreto 

– ainda que por órgãos diversos – e não de outro distinto)
82

. Sobre o ponto, Silvia Sastre 

aponta que haveria uma má importação dos requisitos atinentes ao precedente judicial, tendo 

em vista que, no âmbito administrativo, apenas seria considerado o autoprecedente, 

desconsiderando-se o princípio de hierarquia inerente à estrutura administrativa. A autora 

defende que os precedentes de autoridades superiores vinculem os órgãos inferiores que lhes 

sejam hierarquicamente subordinados
83

. 

No direito brasileiro, a identidade subjetiva exigida para aplicação do precedente 

administrativo deve estar vinculada à pessoa jurídica de quem emanou. Havendo divergência 

entre precedentes advindos de órgãos distintos integrantes da mesma pessoa jurídica, dever-

se-á promover a sua harmonização
84

, seja pela prevalência do de maior hierarquia, seja pela 

uniformização de jurisprudência administrativa, levada a efeito pelo órgão competente para 

tanto. Reputa-se possível, inclusive, a utilização das câmaras de mediação e conciliação a que 

se refere o art. 174 do CPC/2015 também para desempenho dessa função uniformizadora, 

tendo em vista a competência que lhe foi atribuída pelo inciso I do referido artigo, para 

dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da Administração Pública, bem como o 

caráter exemplificativo do rol de atribuições estabelecido naquele dispositivo legal. 

O terceiro critério a que alude a doutrina espanhola para aplicação do precedente 

administrativo diz respeito à sua conformidade com o Direito. Não se admite que, a pretexto 

de concretização do princípio da igualdade, seja perpetuado um erro, uma conduta contrária 

ao direito vigente
85

. Sobre a temática, Silvia Sastre pondera que o critério envolve questão 

prévia concernente à natureza jurídica e aos efeitos atribuíveis ao precedente. Por outro lado, 

aponta que esse critério não deve redundar na substituição, pelo parâmetro tido judicialmente 

como correto, de um critério também adequado eleito pela Administração no âmbito de sua 
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 DIEZ-PICAZO, Luis Mª. La doctrina del precedente administrativo. Revista de administración pública, n. 98, 
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 SASTRE, Silvia Díez. El precedente administrativo: concepto y efectos jurídicos. In: VALIM, Rafael; 
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 A coerência que se exige do ente público em sua atuação não se excepciona pelo fato de o mesmo se estruturar 

de modo compartimentalizado para o exercício de suas atividades. Tal circunstância não o autoriza a agir de 

modo contraditório perante os administrados (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Teoria das autolimitações 
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 SASTRE, Silvia Díez. El precedente administrativo: concepto y efectos jurídicos. In: VALIM, Rafael; 

OLIVEIRA, José Roberto Pimenta; DAL POZZO, Augusto Neves (Coord.). Tratado sobre o princípio da 

segurança jurídica no direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 270; DIEZ-PICAZO, Luis Mª. La 

doctrina del precedente administrativo. Revista de administración pública, n. 98, maio-ago./1982, p. 25-26. 
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discricionariedade. Por fim, salienta a necessidade de resguardo dos direitos decorrentes do 

precedente que atinem ao particular que, de boa-fé, agiu tomando por base o precedente, com 

base na proteção da confiança
86

. 

A temática relativa à natureza e aos efeitos do precedente administrativo será tratada 

mais adiante. Cabe antecipar, porém, que se adota, quanto ao terceiro critério apontado, o 

posicionamento segundo o qual a conformidade exigida do precedente é com o Direito e não 

com a lei, sendo imperioso o respeito, acima de tudo, à Constituição Federal. Além disso, 

sendo legítimo o exercício de um poder-dever discricionário, descabe a substituição dos 

parâmetros adotados pelo administrador por aqueles eleitos pelo órgão jurisdicional, sob pena 

de desconsideração ao princípio da independência e harmonia entre os poderes, consagrado no 

art. 2º da CF/1988.  

Quanto à possibilidade de se tutelar situação jurídica alcançada por particular que atuou 

de boa-fé em respeito ao precedente posteriormente reputado contrário ao Direito, a situação 

há de ser examinada à luz dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé (proteção da 

confiança)
87

. Ainda que se vislumbre na hipótese a possibilidade de aplicação de precedente 

contrário ao Direito
88

, trata-se de exceção incapaz de infirmar a regra aposta no critério 

apresentado, sobretudo porque decorre ela – a exceção – de ponderação da juridicidade com 

outros princípios regedores da aplicação dos precedentes judiciais (segurança e boa-fé). 

O quarto critério para a aplicação do precedente é a sua anterioridade em relação ao fato 
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 O princípio da segurança jurídica exige conhecimento da regra reguladora da ação (cognoscibilidade do 

direito) e possibilidade de o cidadão minimamente prever as consequências jurídicas atribuídas à conduta 

(calculabilidade do direito), além, é claro, de confiabilidade no direito. Vindo o particular a atuar tomando como 

base um determinado precedente administrativo posteriormente reputado contrário ao direito e superado, a 

valoração de sua conduta pelo precedente modificador pode acarretar violação à segurança jurídica, por estarem 

ausentes, no momento da prática do ato a ser valorado, a cognoscibilidade e a calculabilidade do direito. Nesse 

ponto, revela-se importante, para exame da premissa fática apresentada, o exame da protetividade da confiança à 

vista de mudança de precedente. A tutela da confiança, nessa hipótese, pressupõe quatro fatores: a) que exista 

uma base da confiança (precedente tido como contrário ao direito, desde que eficaz); b) que exista a confiança do 

cidadão na decisão orientadora (conhecimento ou potencialidade de conhecimento de fato acerca da decisão que 

afirma ter seguido); c) que essa confiança tenha sido exercida (prática de atos concretos baseados no 

precedente); d) que essa confiança tenha sido frustrada (precedente modificador do qual advenha decisão 

desfavorável a quem atuou com base no precedente superado). Presentes tais requisitos, pode-se impor restrição 

de conteúdo ou de efeito ao novo precedente, de modo que ele não incida sobre o caso concreto (aplicando-se a 

este o precedente superado) ou que ele incida de modo parcial. Os efeitos a serem atribuídos a uma decisão 

modificadora não podem ser fixados a priori, sendo imprescindível a análise particularizada de cada caso 

concreto. O afastamento do precedente novo ou sua aplicação dependeria, assim, de se perquirir, antes de mais 

nada, se presentes os requisitos justificadores da proteção da confiança (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: 

entre permanência, mudança e realização no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 484-502). 
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 Admite a hipótese, expressamente, quanto aos precedentes administrativos ilegais: OLIVEIRA, Rafael 

Carvalho Rezende. Princípios do direito administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 59.  
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a ser apreciado
89

. Trata-se de premissa inerente à própria ideia de precedente e, portanto, 

aplicável ao ordenamento jurídico brasileiro. A doutrina espanhola concebe a possibilidade de 

uma decisão posterior (envolvendo outra parte) alterar a solução dada um caso anterior, 

denominando essa decisão, reversa à figura do precedente, de “conseguinte”
90

. Não se trata, 

porém, propriamente, de exceção à ideia consignada no quarto critério sob exame. Essa 

decisão denominada de “conseguinte” servirá como base para a revisão de uma decisão 

anterior, qualificando-se, em relação à decisão revisora, como precedente. Além disso, o seu 

surgimento que faz nascer, ex nunc, o direito ao tratamento isonômico. 

Por fim, o quinto critério apontado pela doutrina espanhola para a aplicação de 

precedente administrativa é a sua prova. Silvia Sastre aponta a dificuldade inerente ao 

atendimento desse critério, ante a ausência de repositórios de precedentes administrativos, 

diferentemente do que sucede com os precedentes judiciais
91

. Cuida-se de crítica extensível ao 

direito brasileiro e para o qual há de se buscar solução, consentânea, inclusive, com o dever de 

publicidade dos atos administrativos, o que será abordado em tópico específico. 

Destaque-se, por fim, que Luís Mª. Diez-Picazo e José Ortiz Díaz apontam um outro 

critério (limite negativo) para aplicação do precedente: o atendimento ao interesse público. Ao 

dissociar-se dos princípios da igualdade, da segurança e da boa-fé em razão da necessidade de 

resguardo de um específico interesse público, a Administração assume a carga argumentativa 

e probatória de demonstrar a efetiva existência desse interesse público, que não se presume
92

.  

É possível defender, inclusive, que o precedente da Administração tenha caráter 

vinculante para esta, buscando resguardar não apenas o princípio da igualdade, mas, também, 

princípios outros, como os da segurança jurídica e da boa-fé, bem como servindo de vedação 

à atuação estatal arbitrária
93

.  

Nesse sentido, a doutrina controverte quanto ao caráter vinculante do precedente 
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administrativo, tema relacionado à sua natureza jurídica. Há posicionamento doutrinário que 

recusa ao precedente administrativo a vinculatividade, buscando distingui-lo do precedente 

judicial anglo-saxão. Há quem admita a vinculatividade daquele precedente, conferindo-lhe a 

natureza consuetudinária ou, por outro viés, a natureza de norma jurídica diversa do 

costume
94

. 

Há de se reconhecer a força normativa do precedente, decorrente não de seu 

enquadramento como costume, mas, sim, como norma geral do caso concreto. A atribuição de 

caráter vinculante ao precedente administrativo prescinde da existência de uma específica 

previsão, nesse sentido, no Direito positivo. Trata-se de conclusão que se atrela à ideia de 

respeito aos princípios da igualdade e da segurança jurídica
95

. O sistema de precedentes, de 

caráter dinâmico, estrutura-se com vistas a resguardar, empiricamente, a igualdade, 

vinculando o aplicador da norma às suas decisões anteriores, sem desconsiderar, logicamente, 

fatores que conduzam à evolução social e peculiaridades que diferenciem os casos 

confrontados
96

. Independentemente de um dado ordenamento jurídico haver se comprometido 

com determinada doutrina de precedentes, o respeito às decisões anteriores e a atuação 

coerente na solução de casos similares são condutas que decorrem do respeito ao princípio da 

justiça formal
97

. 

A doutrina do precedente administrativo funciona como técnica para controle da 
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discricionariedade administrativa, resguardando a igualdade, a segurança jurídica e a boa-fé 

na atuação do Poder Público, por meio da autolimitação de sua esfera de opção
98

. 

 

4.4.3 Respeito à isonomia: a decisão de celebrar negócio jurídico processual como 

precedente para a Administração Pública 

 

Problema específico concerne à possibilidade de utilização da doutrina do precedente 

administrativo, talhada para a atuação unilateral do Poder Público (pautada no ato 

administrativo), à atuação administrativa consensual. 

Luis Mª. Diez-Picazo sustenta que a doutrina não se aplica ao contrato administrativo, já 

que um contrato celebrado pela Administração, em regra, não afeta os demais nem é por eles 

afetado, tendo em vista a eficácia relativa desses instrumentos negociais. Registra o autor, 

porém, que essa exclusão não se estende aos atos unilaterais conectados ao contrato, inclusive 

a decisão de contratar, passível, esta, de submissão àquela doutrina. Esclarece o autor que 

somente aos atos unilaterais submetidos ao Direito Público é aplicável a teoria do precedente 

administrativo
99

. 

O negócio jurídico processual, enquanto modalidade de ato jurídico processual lato 

sensu, quando celebrado pelo Poder Público, é antecedido de uma decisão (esta de cunho 

administrativo) que conclui pela celebração ou não do acordo. Diante de uma situação 

concreta, avaliando as consequências extraíveis do negócio a ser celebrado e em que medida 

esse negócio promove, satisfaz ou recupera o interesse público, a Administração Pública 

decide se deve ou não celebrá-lo e em que termos. Assim agindo, o Poder Público faz nascer 

um precedente administrativo capaz de vinculá-lo, no sentido de lhe impor a mesma 

conclusão (celebração de negócio processual) quando diante de situação similar. 

Logicamente, uma vez que a análise circunscreve-se a uma decisão administrativa à 

qual se sucede a prática de um ato consensual, ainda que o precedente administrativo dirija-se 

à celebração de um determinado negócio jurídico processual, não haverá mácula à igualdade 
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quando a convenção não se formalizar por ausência de vontade do particular. O precedente 

vincula a Administração, não o administrado
100

. 

Pense-se na hipótese em que o ente público celebre com a parte contrária, em 

determinado processo, negócio jurídico processual atípico com vistas a modificar o 

procedimento inicial da fase executiva prevista nos arts. 534 e seguintes do CPC/2015, 

comprometendo-se a apresentar os cálculos iniciais do débito a ser cobrado (e os documentos 

que demonstram suas bases de cálculo, se ainda não juntados aos autos), assumindo o futuro 

exequente o ônus de impugná-los, caso deles discorde, ou de promover a execução tomando-

os por base, se com eles concordar. 

Trata-se de convenção processual que apresenta potenciais vantagens para ambas as 

partes e para o processo. Por um lado, o exequente obterá com maior rapidez a informação 

acerca das bases de cálculo necessárias para a liquidação do julgado, suprimindo-se fase 

processual destinada à intimação do Poder Público para apresentar os documentos que a 

contemple. Além disso, quando concordar com os cálculos realizados pelo ente público, o 

exequente deles fará uso para lastrear sua pretensão executiva, evitando-se as delongas 

processuais decorrentes de eventual impugnação à execução feita pela Fazenda Pública, 

quando se destine, apenas, a discutir excesso de execução. 

Por outro lado, a Fazenda Pública executada aufere vantagem da negociação processual 

prevenindo, em grande medida, a apresentação, em juízo, de cálculos inflacionados pela parte 

exequente. Além disso, o acordo poderá fixar, para a apresentação desses cálculos pelo Poder 

Público, prazo maior do que o previsto em lei para oferecimento de impugnação à execução, 

garantindo-se, assim, um exame mais cauteloso, pelo setor de cálculos competente, da dívida 

a ser objeto de futuro pagamento pelo erário.  

Por fim, de relação ao processo, a convenção processual em debate concretiza o 

princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC/2015) e contribui para a racionalização da 

atuação judicial, com provável redução de demandas e recursos dela decorrentes, ganhando o 

processo em eficiência e em redução da litigiosidade. 

A celebração desse negócio jurídico processual é fruto de uma decisão administrativa 
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tomada pelo agente público (neste caso, o advogado público), que avalia essa postura como 

aquela que mais bem concretiza o interesse público e garante a eficiência administrativa e 

processual no caso concreto. Essa decisão de convencionar faz surgir um precedente 

administrativo passível de invocação para aplicação em outros casos concretos. Exercida a 

competência fundada em poder-dever discricionário pelo ente público, fica ele vinculado à 

solução alvitrada, devendo observar o mesmo padrão de conduta em casos futuros. 

Desse modo, outros credores do ente público signatário da convenção processual 

poderão exigir da Administração Pública tratamento isonômico aos seus processos, com a 

adoção de idêntica solução negociada. O espaço de autorregramento da vontade do particular 

mantém-se intacto, podendo ele vindicar ou não para si a aplicação do precedente negocial; o 

Poder Público, porém, vincula-se ao seu precedente e, em respeito ao princípio da isonomia, 

deve adotá-lo em casos semelhantes. Tal como a proposta vincula o proponente, como regra, 

também o precedente, como regra, vincula a Administração Pública. 

Há de se esclarecer, porém, que essa vinculação do Poder Público aos seus precedentes 

não é absoluta, hipótese que, se admitida, acarretaria um engessamento da atuação 

administrativa. À Administração Pública deve remanescer sempre a possibilidade (sem 

violação a direitos adquiridos e a atos jurídicos perfeitos) de modificação de posicionamento, 

revisando-se o precedente que se revelou ineficiente ou incapaz de atender à finalidade 

pública para a qual se destinou ou superando-se o que se tornou ultrapassado. 

Essa alteração de posicionamento, porém, impõe ao Poder Público a exigência de 

apresentação de fundamentação adequada e específica para a prática do overruling (superação 

do precedente), resguardando-se os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança 

e da igualdade. Além disso, a depender do precedente a ser superado, revela-se recomendável 

que a modificação seja precedida de ampla participação dos administrados na rediscussão da 

tese, inclusive com a possibilidade de a alteração ser modulada no tempo. Aplicam-se, no 

particular, por analogia, os §§2º a 4º do art. 927 do CPC/2015, concernentes ao precedente 

judicial e de observância obrigatória pelo Poder Judiciário. 

 

4.4.4 Autolimitação negocial da Administração, eficácia do precedente administrativo 

e formas de controle de sua aplicação  

 

O tratamento conferido pelo Código de Processo Civil de 2015 aos precedentes judiciais 
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pode ser utilizado, no que for compatível, aos precedentes administrativos
101

. No caso 

específico das decisões que lastreiam a celebração de convenções processuais, é possível, por 

exemplo, que o Poder Público, ao ser instado a aplicar um precedente administrativo 

invocado, evidencie uma diversidade entre o seu suposto fático e o do caso concreto. Nesta 

circunstância, o precedente pode ser afastado pelo uso da técnica do distinguishing
102

. 

Naturalmente, porém, ao assim agir, a Administração Pública deve, ao refutar a proposta de 

negociação apresentada pelo particular, demonstrar a existência da distinção que lastreou a 

recusa, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC/2015
103

. 

No exemplo apresentado no tópico antecedente (em que o precedente consistiu em 

decisão administrativa que concluiu pela viabilidade de celebração de convenção processual 

com vistas a modificar o procedimento inicial da fase executiva prevista nos arts. 534 e 

seguintes do CPC/2015), poderá ser afastada a aplicação do precedente administrativo, com 

base na técnica da distinção, caso a liquidação a ser realizada no caso concreto não decorra de 

simples cálculo aritmético, demandando, por exemplo, prova de fato novo. 

Por outro lado, também é possível que se verifique que o precedente administrativo que 

conduziu à celebração (ou não) de um determinado negócio processual se afigura dissonante 

do interesse público ou acarreta prejuízo à defesa da Fazenda Pública. Nesse caso, o 

posicionamento adotado pela Administração pode ser revisto e, até mesmo, superado, também 

se observando o dever de fundamentação estabelecido no art. 489, §1º, VI do CPC/2015. 

Ainda examinando-se o exemplo posto, suponha-se que o acordo processual tenha sido 

celebrado por advogado público (no exercício de sua autonomia funcional) e, posteriormente, 

tenha-se verificado que o pacto acarretaria aumento desmesurado dos gastos públicos, pela 

inexistência (ou superveniente extinção) de um setor de cálculos capaz de realizar tal 
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atividade no âmbito daquele ente público. O precedente administrativo pode sofrer revisão ou, 

mesmo, ser superado (com ou sem modulação de efeitos), resguardando-se o princípio da 

isonomia pela fundamentação do ato de superação. 

As possibilidades de uso sistemático do precedente, por um lado, e de sua revisão ou 

superação, por outro, constituem-se os pontos nodais de compatibilização entre a 

independência funcional do advogado público e a necessidade de observância da igualdade 

pelo Poder Público
104

. Celebrada, no âmbito de sua competência, pelo advogado público, uma 

convenção processual, o fato deve ser imediatamente comunicado ao órgão de direção geral 

da Advocacia Pública correspondente.  

Caberá a tal órgão (salvo quando houver previsão legal de outro órgão designado para 

tal finalidade), por sua vez, a adoção, alternativamente, de uma dessas condutas: a) converter 

a decisão administrativa isoladamente adotada em conduta a ser seguida por todos os 

advogados públicos integrantes daquela instituição, conferindo-lhe caráter sistêmico; b) 

estabelecer regramento vedando futuras celebrações de acordos daquele jaez
105

, com a 

superação do entendimento adotado, podendo, conforme o caso, modular os efeitos dessa 

superação para casos futuros; c) promover a revisão do precedente formado (sem atingimento 

do negócio já celebrado, que se configura como ato jurídico perfeito), editando ato normativo 

sistêmico com a definição de parâmetros para futuras celebrações de convenções processuais 

com aquele objeto. 

O mesmo procedimento deve ser seguido quando a celebração de negócio jurídico 

processual decorra de decisão tomada por agente público não exercente de cargo de advogado 

público. A rigor, cabendo à Advocacia Pública o exercício da consultoria jurídica do ente 

público, a minuta do contrato celebrado e no qual se insira, por exemplo, cláusula de 

negociação processual deverá ser submetida previamente à análise daquele órgão jurídico. 

Assim não ocorrendo, porém, dever-se-á dar ciência àquele órgão da existência do precedente, 

a fim de que possam ser adotadas as medidas antes referidas, conducentes ao resguardo do 

respeito à isonomia na atuação administrativa. 
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nele, vício que o justifique e desde que não seja recomendável a sua conservação, em decorrência da ponderação 

do princípio da legalidade com princípios outros como os da segurança jurídica e da boa-fé, conforme já 
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Desse modo, um determinado Secretário de Estado (ou outro agente público 

competente), ao celebrar uma convenção processual para estabelecimento, por exemplo, de 

convenção de arbitragem, deverá dar notícia desse fato ao órgão de advocacia pública do ente 

público a que se vincula, viabilizando, assim, a centralização do controle administrativo 

acerca dos precedentes relacionados à celebração de convenções processuais. 

O gerenciamento de precedentes administrativos de determinado ente público por seu 

órgão de advocacia pública é medida que objetiva resguardar a uniformidade da atuação 

administrativa, sem desconsiderar, logicamente, as especificidades dos diversos 

procedimentos administrativos existentes (cada qual a exigir análise específica quanto aos 

negócios processuais admissíveis ou não, segundo suas peculiaridades).  

Trata-se de método de controle do respeito ao princípio da igualdade pela 

Administração Pública e, ao mesmo tempo de racionalização da publicidade dos precedentes 

administrativos, permitindo-se sua mais fácil localização e consulta pelos interessados
106

. Por 

outro lado, a afetação de tal atividade ao órgão de advocacia pública coaduna-se com o seu 

papel de assessoramento jurídico do ente público. 

Poder-se-ia argumentar que, não havendo subordinação administrativa entre os agentes 

públicos integrantes de outros órgãos da Administração Direta e Indireta de um ente 

federativo e seu respectivo órgão de advocacia pública, o regramento estabelecido por esse 

órgão para uniformização e controle de atuação dos precedentes administrativos não 

vincularia aqueles. 

A conclusão aventada, porém, desconsidera premissa imprescindível à adequada 

compreensão da temática. Há de se ter em mente o papel constitucionalmente atribuído pela 

Constituição Federal à advocacia pública enquanto órgão de assessoramento jurídico dos 

entes federativos (arts. 131 e 132 da CF/1988). Trata-se de preceito cujo valor normativo 

impõe a observância desse papel não apenas pelo próprio órgão de advocacia pública, como, 

também, pelos demais órgãos públicos, que não podem simplesmente desprezar a orientação 

jurídica emanada do órgão de advocacia pública, o que demandaria, quando menos, uma 
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carga argumentativa e probatória em sentido contrário
107

. 

Além disso, há de se observar, ainda, que, em muitos casos, o ordenamento jurídico, 

concretizando expressamente o mandamento constitucional acima apontado, confere, por lei 

editada pelo ente federativo correspondente, competência ao órgão de advocacia pública para 

expedir orientação vinculante aos demais órgãos públicos integrantes da mesma pessoa 

jurídica de direito público. É o que se observa, por exemplo, da Lei Complementar nº 73/1993 

(Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União), cujo art. 4º confere ao Advogado-Geral da 

União atribuição para, por exemplo, fixar a interpretação normativa a ser uniformemente 

seguida pelos órgãos e entidades da Administração Federal (inciso X) e unificar a 

jurisprudência administrativa (inciso XI). 

No Estado da Bahia, a uniformização da jurisprudência administrativa do Estado é 

atividade afeta ao Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado, órgão colegiado 

presidido pelo Procurador Geral do Estado, nos termos do art. 8º da Lei Complementar 

Estadual nº 34, de 06/02/2009. No Município de Salvador, a uniformização da jurisprudência 

administrativa é tarefa afeta ao Procurador Geral do Município, conforme disciplina o art. 13, 

VII, da Lei Complementar Municipal nº 03/1991. 

Em suma, o exercício dessa atividade de sistematização e controle de precedentes 

administrativos (que formarão, futuramente, por sua reiteração, a jurisprudência 

administrativa) pelo órgão de advocacia pública é atribuição haurida diretamente da norma 

constitucional, existente ainda que não explicitada em norma infraconstitucional emanada do 

ente público respectivo. Conclusão diversa desprezaria a força normativa da Constituição 

(para a União, para os Estados e para o Distrito Federal) e o respeito à regra de simetria dela 

decorrente (para os Municípios). 

A existência de um precedente administrativo autorizador da celebração de um negócio 

jurídico processual pelo Poder Público confere a outros administrados o direito de poderem 

também exigir a celebração do mesmo tipo de negócio quando se encontrarem em situação 

semelhante àquela que originou o precedente. A concretização desse direito pode ser 

pretendida na via administrativa, por requerimento, ou judicialmente, desde que haja a 

negativa formal de celebração do negócio pela Administração ou que esta se omita em seu 

                                                           
107

 A atuação administrativa discrepante daquela objeto de orientação uniformizadora apresentada pelo órgão de 

advocacia pública, se não devidamente fundamentada, pode servir como indício de atuação arbitrária ou 

discriminatória (MORÓN, Miguel Sánchez. Discrecionalidad administrativa y control judicial. Madrid: Tecnos, 

1994, p. 111). Neste caso, o agente público que dela se distancie pode ser responsabilizado nos âmbitos civil, 

administrativo e, a depender do caso, criminal, pelo ato praticado. 
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dever de responder à pretensão administrativamente veiculada.  

Há de se esclarecer que a negativa da Administração em celebrar negócio jurídico 

processual, contrapondo-se, sem justo motivo, a precedente administrativo por ela 

anteriormente adotado, enseja a decretação de invalidade da decisão administrativa contrária à 

adoção da via consensual. Não se trata, portanto, propriamente, de requisito objetivo de 

validade de negócio jurídico processual, mas de hipótese de autolimitação negocial imposta à 

Administração Pública por força da necessidade de respeito aos seus precedentes.   

 

4.5 ASPECTOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS AOS REQUISITOS OBJETIVOS 

DE VALIDADE DA CONVENÇÃO PROCESSUAL ENVOLVENDO O PODER PÚBLICO 

 

4.5.1 Licitude do objeto: as prerrogativas processuais da Fazenda Pública são 

negociáveis? 

 

Dentre os requisitos objetivos de validade das convenções processuais enquadra-se a 

licitude do objeto, requisito cuja observância obsta a celebração de negócios jurídicos 

processuais que objetivem derrogar norma jurídica cogente que vise à proteção de direito 

indisponível ou, ainda, que tratem de matéria sujeita à reserva de lei. Tais regras aplicam-se às 

convenções processuais em geral, inclusive àquelas pactuadas pela Fazenda Pública.  

Nesse cenário, questão a ser enfrentada diz respeito à possibilidade de figurar como 

objeto de negócio jurídico processual celebrado pelo Poder Público uma prerrogativa 

processual a ele outorgada. Em outras palavras: a investigação cinge-se à perquirição sobre a 

negociabilidade das prerrogativas processuais. A resposta negativa eventualmente alcançada 

conduzirá à conclusão lógica de que o negócio jurídico processual que as tenha por objeto é 

passível de invalidação por ilicitude de seu objeto. A temática demanda análise mais acurada. 

A controvérsia doutrinária atinente às prerrogativas processuais da Fazenda Pública 

possui amplitude que abarca, inclusive, a discussão acerca da sua constitucionalidade. Há 

quem defenda que tais prerrogativas, em verdade, consistiriam em privilégios atribuídos ao 

Poder Público em afronta à Constituição
108

, defendendo a necessidade de sua extinção. O 
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 Assim se posiciona, quanto à prerrogativa de concessão de prazos diferenciados para a Fazenda Pública (art. 

183 do CPC/2015), por exemplo: MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado. 4. 
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termo privilégio, nesse contexto, é concebido como uma situação de vantagem conferida a 

alguém e desprovida de fundamento
109

.  

Além disso, a supressão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública é temática 

debatida sempre que se buscam soluções para a morosidade do processo judicial
110

. 

Outros doutrinadores, porém, reconhecem que as prerrogativas processuais da Fazenda 

Pública objetivam, em grande medida, justamente concretizar o princípio constitucional da 

igualdade, que, assim, lhes conferiria fundamento
111-112

. 

Embora as prerrogativas processuais da Fazenda Pública destinem-se a equilibrar as 

                                                                                                                                                                                     
ed. São Paulo: RT, 2016, p. 315.  
109

 MIRANDA, Jorge.  Manual de direito constitucional.  3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, t. 4, p. 238. O 

autor diferencia o privilégio da discriminação, ressaltando que esta corresponde a uma situação de desvantagem. 

Por outro lado, ao se fazer uso da expressão discriminação positiva, põe-se em evidência situações de vantagem 

atribuídas a alguém de modo fundado.  
110

 Regina Helena Costa, por exemplo, defende que devam ser repensadas as prerrogativas da Fazenda, as quais 

são por ela apontadas como uma das causas da morosidade da Justiça. (COSTA, Regina Helena. As 

prerrogativas e o interesse da justiça. In: SUNDFELD, Carlos Ari; BUENO, Cássio Scarpinella (coord.). Direito 

processual público: a Fazenda Pública em juízo. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 84). 
111

 Nesse sentido: CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016, p. 33-36; VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do processo em face da Fazenda Pública. São 

Paulo: Dialética, 2003, p. 39; CORDEIRO, Carlos José; GOMES, Josiane Araújo. Da inexistência das 

prerrogativas processuais de benefício de prazo e de remessa obrigatória em favor da fazenda Pública nos 

Juizados Especiais. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 418, jul.-dez./2013, p. 10. Flávio Luiz Yarshell destaca 

que o regime diferenciado atribuído ao Poder Público no plano material (em âmbitos constitucional e 

infraconstitucional) repercute na esfera processual. Para o autor, o tratamento processual peculiar conferido pelo 

ordenamento jurídico à Fazenda Pública pauta-se na distinção real existente entre ela e o particular. A questão a 

ser aferida reside não na possibilidade de diferenciação, mas, sim, nos limites aos quais ela deve estar submetida 

(YARSHELL, Flávio Luiz. A execução e a efetividade do processo. In: SUNDFELD, Carlos Ari; BUENO, 

Cássio Scarpinella (coord.). Direito processual público: a Fazenda Pública em juízo. São Paulo: Malheiros, 

2000, p. 212-214). Examinando as prerrogativas processuais da Fazenda Pública sob a ótica do então Código de 

Processo Civil projetado, Monalisa Gualberto Scalioni reconhece que as alterações empreendidas no reexame 

necessário (por exemplo, com  o aumento do limite para seu cabimento de sessenta para mil salários mínimos), 

no cômputo diferenciado de prazos para a Fazenda (com o afastamento do prazo em quádruplo para contestar e 

sua contagem em dobro para todas as manifestações processuais) e nas regras de intimação do advogado público 

(passando a prever a necessidade de intimação pessoal dos membros da Advocacia Pública em geral) são 

medidas que tentam compatibilizar, por um lado, a isonomia entre as partes (considerando-se as dificuldades 

burocráticas ainda persistentes na estrutura administrativa, mesmo após a reforma gerencial) e, por outro, a busca 

por  uma prestação jurisdicional mais efetiva e célere (SCALIONI, Monalisa Gualberto. As prerrogativas 

processuais da Fazenda Pública: uma análise de sua compatibilização com a nova ordem jurídico-processual. In: 

CASTRO, João Antônio Lima (coord.). Direito processual. Belo Horizonte: PUC Minas, Instituto de Educação 

Continuada, 2012, p. 887). Sobre o tema, com a apresentação de confronto de posicionamentos doutrinários 

favoráveis e contrários à existência de prerrogativas processuais em favor dos entes públicos, inclusive no direito 

comparado, ver, por todos: ALVES, Rogério Pacheco. As prerrogativas da administração pública nas ações 

coletivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 59-84. 
112

 Adere-se, no particular, ao posicionamento sufragado por Wesley Corrêa Carvalho, que refuta o argumento 

doutrinário segundo o qual as prerrogativas processuais fazendárias teriam como fundamento os princípios da 

supremacia do interesse público sobre o particular e da indisponibilidade do interesse público, apontando o autor 

como verdadeiro fundamento a isonomia (CARVALHO, Wesley Corrêa. Prerrogativas da Fazenda Pública em 

juízo. Por que elas simplesmente não acabam. Revista dialética de direito processual, São Paulo, n. 121, 

abr./2013, p. 156-159). No capítulo I deste trabalho já se demonstrou que o próprio caráter normativo desses 

princípios de supremacia e de indisponibilidade do interesse público vem sendo colocado em xeque, não 

podendo eles servir, portanto, como fundamentos para justificar, juridicamente, a existência de prerrogativas 

processuais em prol da Fazenda Pública.  
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posições processuais das partes em juízo e levem em consideração a circunstância de que 

aquela deve atuar em juízo para defender o interesse público, as desigualações empreendidas 

pela legislação, conferindo trato diferenciado ao Poder Público, têm razões diversas.  

Algumas prerrogativas decorrem do regime jurídico de direito material a que se 

sujeitam as pessoas jurídicas de direito público ou da própria natureza dessas; outras são 

conferidas à Fazenda Pública em razão da sua complexa estrutura burocrática, das 

dificuldades operacionais daí advindas (acesso às informações concernentes à demanda junto 

aos órgãos administrativos para viabilizar a elaboração da defesa, por exemplo) e do volume 

de trabalho suportado pelos advogados públicos
113-114

. 

No primeiro caso, tem-se, no sistema jurídico brasileiro, o regime de pagamento, por 

precatório, de débitos judiciais da Fazenda Pública reconhecidos por sentença transitada em 

julgado, que é decorrência direta da conjugação do atributo de inalienabilidade (e, por 

conseguinte, impenhorabilidade), como regra, dos bens públicos
115

 e da necessidade de 

respeito à impessoalidade e à moralidade no pagamento desses débitos
116

. 

No segundo caso, enquadra-se, por exemplo, a prerrogativa de cômputo diferenciado de 

prazos para a Fazenda Pública
117

, que os tem contados em dobro em todas as suas 

manifestações, salvo quando previsto em lei prazo próprio para o Poder Público (art. 183 do 

CPC/2015). As justificativas atribuídas à diferenciação legal em exame atinem à circunstância 

de o advogado público defender o erário, não lhe sendo lícito, nessa condição, recusar causas 

(eventual recusa pontual por impedimento, por exemplo, implica, como regra, a necessária 

compensação de distribuição). Além disso, a estrutura burocrática e complexa da 
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 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 33. 
114

 Rogério Pacheco Alves critica a concessão de prerrogativas à Fazenda Pública com base nesse segundo 

fundamento (funcionamento da estrutura administrativa), sobretudo ante a necessidade de observância, pelo 

agente público, do princípio da eficiência, que pressupõe otimização do uso de meios para alcance de 

finalidades. O autor aponta a necessidade de reavaliação dessas prerrogativas à luz do paradigma constitucional 

de tutela dos direitos fundamentais e entende que a existência de prerrogativas processuais afetas à Fazenda 

Pública viola a duração razoável do processo e os princípios da igualdade, da razoabilidade e da dignidade da 

pessoa humana, além de ir de encontro ao senso comum a ideia de ser o Poder Público tratado como parte frágil 

em uma relação processual. Excepciona, apenas, a prerrogativa fazendária que veda a constrição de bens 

públicos, quando afetados à prestação de serviços de relevância pública (ALVES, Rogério Pacheco. As 

prerrogativas da administração pública nas ações coletivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 80-84). 
115

 Exceção feita aos bens dominicais, como enfatiza o art. 101 do Código Civil. 
116

 LEMOS, Bruno Espiñeira. Precatório: trajetória e desvirtuamento de um instituto. Necessidade de novos 

paradigmas. Porto Alegre: S.A. Fabris, 2004, p. 47-54. 
117

 José Carlos Barbosa Moreira, ao examinar a regra de previsão de prazo diferenciado para a Fazenda Pública 

prevista no atualmente revogado art. 188 do CPC/1973, explicita a dificuldade de obtenção de subsídios para 

elaboração de sua manifestação processual (defesa ou recurso, no caso do Código revogado) como fator 

justificativo para o estabelecimento dessa prerrogativa (MOREIRA, José Carlos Barbosa. O benefício da 

dilatação de prazo para a Fazenda Pública: âmbito de incidência do art. 188 do novo Código de Processo Civil. 

Revista de processo, São Paulo, ano 01, n. 01, jan.-mar./1976, p. 58).  
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Administração Pública dificulta o acesso à informação necessária à elaboração da defesa, 

buscada pelo advogado público. A prerrogativa, nesse sentido, concretiza a isonomia no 

processo
118

. 

Essa diferença de fundamento para o estabelecimento das prerrogativas da Fazenda 

Pública é fator capaz de influenciar a sua negociabilidade.  

 

4.5.1.1 Prerrogativas relacionadas ao regime jurídico de direito material a que se 

sujeitam as pessoas jurídicas de direito público ou à própria natureza dessas 

 

Há prerrogativas processuais outorgadas à Fazenda Pública que são decorrentes de sua 

natureza de pessoa jurídica de direito público ou do regime de direito material a que, em 

virtude dessa natureza, se sujeita. Tais prerrogativas são estruturadas com vistas a resguardar, 

precipuamente, o interesse público e/ou o patrimônio público. 

Exemplo dessa categoria de prerrogativa processual da Fazenda Pública concerne ao 

regime de pagamento de seus débitos pela via do precatório, conforme previsão constitucional 

estatuída no art. 100 da CF/1988. Já se afirmou que essa prerrogativa lastreia-se, por um lado, 

na prerrogativa material de inalienabilidade, como regra, dos bens públicos, e, por outro, no 

dever de respeito à impessoalidade e à moralidade no pagamento de débitos judiciais. 

O instituto do precatório busca conferir tutela ao patrimônio público
119

, evitando-se a 

sua dilapidação por penhoras decorrentes de condenações judiciais, inclusive com o risco de 

solução de continuidade de serviços públicos prestados pelo ente estatal. Além disso, referido 

instituto vocaciona-se a garantir que o pagamento de débitos judiciais seja feito mediante a 

prévia e necessária inserção do valor devido em orçamento, bem como que o seu pagamento 

respeite os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativas. 

O sistema de pagamento por precatório é prerrogativa processual do Poder Público que 

busca concretizar princípios constitucionais do regime administrativo que resguardam o 

particular contra a atuação estatal arbitrária ou discriminatória. 
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 MORAES, José Roberto de. As prerrogativas e o interesse da Fazenda Pública. In: SUNDFELD, Carlos Ari; 

BUENO, Cássio Scarpinella (coord.). Direito processual público: a Fazenda Pública em juízo. São Paulo: 

Malheiros, 2000, p . 69-72. 
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  Relacionando o instituto do precatório aos atributos materiais de inalienabilidade e impenhorabilidade do 

patrimônio público: THEODORO JUNIOR, Humberto. Aspectos processuais do precatório na execução contra a 

Fazenda Pública. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, Dialética, n. 22, jan./2005, p. 73.  
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Nesse sentido e tanto mais porque se trata de exigência constitucional, as hipóteses em 

que cabível o pagamento por precatório não podem ser objeto de negociação processual pelas 

partes, tratando-se de norma cogente não passível de exceção negocial. Será ilícito o objeto de 

negócio processual ajustado para afastar a utilização de pagamento por precatório, quando 

exigível, ainda que por via transversa (parcelamento do crédito). 

Do mesmo modo, a prerrogativa de submissão de determinadas sentenças ao duplo grau 

de jurisdição obrigatório (remessa necessária), prevista no art. 496 do CPC/2015 e em leis 

esparsas (art. 28, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 19 da Lei nº 4.717/1965 e art. 14, 

§1º, da Lei nº 12.016/2009), não pode validamente ser objeto de negócio processual. A 

remessa necessária é fruto de ponderação em abstrato feita pelo sistema processual entre os 

escopos jurídico e social do processo, conferindo-se primazia ao primeiro em detrimento do 

segundo
120

.  

O ordenamento jurídico condiciona, em determinadas circunstâncias, o trânsito em 

julgado de sentenças desfavoráveis ao ente público ao duplo grau de jurisdição obrigatório
121

. 

Como regra, condiciona, ainda, a eficácia dessa sentença à concretização daquele reexame 

necessário da sentença pelo Tribunal competente, apesar de haver situações nas quais a 

remessa necessária não impede essa produção de efeitos
122

.  

Objetiva-se, pela previsão da remessa necessária, a proteção do patrimônio público, 
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 Enquanto o escopo jurídico é mais bem atendido quanto mais aprimorado for o exame da causa (o que inclui a 

revisão, em segundo grau, de julgamento realizado singularmente), o escopo social de pacificação conclama pela 

rápida solução do conflito. Flávio Luiz Yarshell trata dessa confrontação de escopos processuais, sem referência 

específica à remessa necessária (YARSHELL, Flávio Luiz. A execução e a efetividade do processo. In: 

SUNDFELD, Carlos Ari; BUENO, Cássio Scarpinella (coord.). Direito processual público: a Fazenda Pública 

em juízo. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 216). 
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  Na ação popular, a sentença que conclui pela carência de ação ou pela improcedência da demanda sujeita-se 

ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 19 da Lei 4717/1965. Muito embora não se trate de 

sentença proferida contra o Poder Público (no sentido de figurar ele no processo como parte sucumbente), trata-

se de julgado que deixou de acolher pretensão de combate a ato supostamente lesivo ao patrimônio público, 

justificando-se, em defesa desse, a previsão da remessa necessária.   
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 A remessa necessária não impedirá a produção de efeitos pela sentença, por exemplo, quando proferida em 

mandado de segurança, por força do que disciplina o art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009. Do mesmo modo, se 

confirmada ou concedida tutela provisória contra a Fazenda Pública na sentença, esta produzirá efeitos a 

despeito de estar sujeita ao duplo grau obrigatório. Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha, 

defendendo a natureza jurídica recursal da remessa necessária (recurso de ofício), sustentam, com amparo no 

pensamento esposado por Pedro Batista Martins à luz do CPC/1939, que à remessa necessária haverão de ser 

atribuídos os mesmos efeitos que seriam destinados à apelação interposta contra a sentença (DIDIER JUNIOR, 

Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, 

v.3, p. 403-404). Os autores apresentam, às p. 401-404, uma resenha acerca da discussão doutrinária quanto à 

natureza jurídica do instituto (se recurso, sucedâneo recursal, condição de eficácia da sentença ou condição de 

eficácia para o trânsito em julgado da sentença). A questão demanda considerações que extrapolam os limites 

objetivos deste trabalho e, portanto, não será aqui tratada. No entanto, cumpre destacar que se adere ao 

entendimento de que a remessa necessária pode gerar como efeito a suspensão da eficácia da sentença e sempre 

obsta o trânsito em julgado daquela decisão; trata-se de efeitos seus que, portanto, não podem definir a sua 

natureza. 
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embora, no mandado de segurança, a razão de sua previsão esteja também associada à 

presunção de legitimidade dos atos administrativos, afastada pelo reconhecimento de prática 

de ato ilegal ou abusivo de poder por autoridade pública.  

A disciplina legal da remessa necessária é rígida, reservando-se à lei a previsão das 

hipóteses em que cabível a utilização do instituto e de suas exceções. Em razão desse 

tratamento legislativo conferido à remessa necessária, entende-se que as partes não podem, 

por negócio processual, criar novas hipóteses de remessa necessária ou excluir alguma das 

hipóteses existentes sem autorização legal
123

. Assim agindo, a convenção processual 

celebrada conteria vício de ilicitude de objeto, devendo ser decretada a sua invalidade. 

Além das acima referidas, outras prerrogativas também se relacionam ao regime 

jurídico de direito material a que se sujeitam as pessoas jurídicas de direito público ou à 

própria natureza dessas. Nesse grupo de prerrogativas podem ser enquadradas, por exemplo: 

a) as dispensas de adiantamento de despesas processuais em processo judicial (art. 91 do 

CPC/2015)
124

, de preparo de recursos (art. 1007, §1º, do CPC/2015) e de depósito prévio para 

propositura de ação rescisória (art. 968, §1º, do CPC/2015); b) o juízo privativo outorgado aos 

entes públicos por leis estaduais de organização judiciária (com a criação de varas da Fazenda 

Pública); c) a previsão de regras especiais para fixação de honorários de sucumbência em 

processos nos quais a Fazenda Pública figure como parte (art. 85, §§ 3º a 7º, do CPC/2015); 

d) a proibição legal de deferimento de medidas liminares em determinadas hipóteses, 

especialmente quando implique pagamento de qualquer natureza (art. 7º, §§2º e 5º, da Lei nº 

12.016/2009), a necessidade de ouvida dos entes públicos antes da concessão de tutela 

provisória em mandado de segurança coletivo e em ação civil pública (art. 2º da Lei nº 

8.437/1992 e art. 22, §2º, da Lei nº 12.016/2009) e a restrição à execução provisória de 

sentenças ou acórdãos (art. 14 da Lei nº 12.016/2009 e art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997). 

Essas prerrogativas não podem ser objeto de disposição pela Fazenda Pública em sede 

de negócio jurídico processual. O Poder Público não pode, por exemplo, comprometer-se a 

antecipar custas processuais em processo judicial, subordinar a admissibilidade de eventual 

recurso por si interposto a prévio preparo ou comprometer-se a somente ajuizar ação 

rescisória contra determinada decisão judicial efetuando o prévio depósito previsto em lei de 
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 Nesse sentido: DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Remessa necessária no novo CPC. 

In: ARAÚJO, José Henrique Mouta; CUNHA, Leonardo Carneiro da (coord.). Advocacia pública. Salvador: 

Juspodivm, 2015, p. 140. 
124

 Excepcionadas as despesas relacionadas com a produção de prova pericial (art. 91, §§1º e 2º, do CPC/2015). 

Há de se considerar, ainda, que essa prerrogativa não se aplica à arbitragem, em que as despesas processuais 

poderão ser antecipadas pelo Poder Público, nos termos do art. 13, §7º, da Lei nº 9.307/1996.  
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que é dispensada. Tratam-se de negócios processuais inválidos por ilicitude de seus objetos, 

podendo caracterizar, inclusive, a prática de ato de improbidade administrativa pelo agente 

público que os celebrar (art. 10 da Lei nº 8.429/1992). 

O juízo privativo outorgado aos entes públicos, nas Comarcas em que existente, é 

prerrogativa que também não pode ser objeto de negociação. Trata-se de competência 

absoluta fixada em razão da pessoa e, portanto, cuida-se de norma cogente, inderrogável pela 

vontade das partes, nos termos previstos pelo art. 62 do CPC/2015. Será ilícito o objeto de 

convenção processual que pretenda afastar a competência desse juízo. 

Não haverá, entretanto, ilicitude na celebração de convenção processual pelo Poder 

Público com cláusula de eleição de foro, deslocando-se a demanda de Comarca onde exista 

juízo privativo para outra que não o possua. A modificação da competência territorial por 

acordo entre as partes pode afastar, indiretamente, a atuação de juízo privativo, se escolhido 

foro onde ele não exista
125

.  

A prerrogativa concernente à previsão de regras especiais para fixação de honorários de 

sucumbência em processos nos quais a Fazenda Pública figure como parte somente poderá ser 

objeto de convenção processual se destinada a ampliar a proteção a que se destina, não a 

reduzi-la. O intuito de seu estabelecimento é o de resguardar o erário, conferindo limites 

razoáveis para a fixação da verba honorária sucumbencial a ser suportada pelo Poder Público. 

E, em atenção ao princípio da isonomia, também os advogados públicos estarão sujeitos à 

percepção de honorários seguindo-se o mesmo parâmetro, quando sagrar-se vitoriosa a 

Fazenda Pública. 

Não poderá haver negócio jurídico processual que estabeleça elevação do valor 

percentual máximo de cada faixa estabelecida no art. 85, §3º, do CPC/2015 ou que amplie o 

valor limite de incidência dos percentuais de cada faixa, ou, ainda, que estabeleça qualquer 

outro critério de que resulte possível majoração da condenação em honorários a ser sofrida 

pela Fazenda Pública. 
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 Súmula nº 206 do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não 

altera a competência territorial resultante das leis do processo”. Salomão Viana, examinando o art. 51 do 

CPC/2015, conclui que as regras de competência territorial dele extraíveis têm natureza absoluta, tendo em vista 

possuírem alicerce constitucional. O dispositivo inserto no art. 51 do CPC/2015 é reprodução do art. 109, §§1º e 

2º, da Constituição Federal (VIANA, Salomão. Comentário ao art. 51. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 

DIDIER JUNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). Breves comentários ao novo 

Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p.200.). Desse modo, não seria possível para a União, seguindo-

se o raciocínio do autor, celebrar negócio jurídico de eleição de foro, salvo quando a escolha recaísse em um dos 

foros que integram o que denominou de “competência absoluta concorrente” (art. 51, parágrafo único, do 

CPC/2015).  
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Por outro lado, é possível convenção processual que estabeleça, por exemplo, a redução 

dos limites percentuais mínimo e máximo de honorários previstos em cada faixa ou outro 

acordo que não implique possível majoração da condenação em honorários a ser sofrida pela 

Fazenda Pública.  

As prerrogativas que objetivam garantir a sujeição de determinados temas à 

possibilidade de contraditório prévio (proibição de deferimento de medidas liminares) ou ao 

esgotamento do contraditório (restrição à execução provisória) não podem ser objeto de 

negócios jurídicos processuais que as restrinjam ou afastem aprioristicamente, porquanto se 

entende que essa submissão ao contraditório ou ao seu esgotamento é medida especialmente 

necessária à tutela do interesse público e/ou do patrimônio público. 

Conclui-se, portanto, que, como regra, as prerrogativas relacionadas ao regime jurídico 

de direito material a que se sujeitam as pessoas jurídicas de direito público ou à própria 

natureza dessas não podem ser restringidas ou afastadas por negócios jurídicos processuais, 

sob pena de se caracterizar a ilicitude de objeto de acordo que assim disponha. No entanto, 

essas prerrogativas não são absolutas e estão sujeitas a limites, sendo possível que uma 

convenção processual lícita indiretamente as afete, sem qualquer comprometimento à validade 

do pacto celebrado.  

Além da hipótese da convenção de escolha de foro, já mencionada, que poderá 

acarretar, indiretamente, a não submissão de uma demanda envolvendo a Fazenda Pública a 

um juízo privativo, tome-se, por exemplo, a celebração de uma convenção de arbitragem, que, 

ao excluir a apreciação do processo por órgão judicial, afasta, como consequência, a 

prerrogativa da remessa necessária, inaplicável no âmbito arbitral
126

. 

 

4.5.1.2 Prerrogativas relacionadas ao funcionamento da estrutura administrativa 

 

No que diz respeito às prerrogativas relacionadas ao funcionamento da estrutura 

administrativa, destinam-se elas a garantir a concretização do princípio da igualdade material, 

buscando minimizar as dificuldades operacionais decorrentes da complexa estrutura 

burocrática a que se submete o Poder Público, bem como a viabilizar a atuação dos advogados 

públicos a despeito do volume de trabalho que lhes é imposto. 
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  Enunciado nº 164 do FPPC: “A sentença arbitral contra a Fazenda Pública não está sujeita à remessa 

necessária”. 
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Quanto a essas prerrogativas, revela-se maior a possibilidade de celebração de negócios 

jurídicos processuais sem que se extrapole o âmbito de licitude do objeto convencionado. 

Não se exclui a possibilidade, por exemplo, de celebração, pelo Poder Público, de 

negócio jurídico processual com vistas à diminuição de seus prazos processuais, em limites 

razoáveis, desde que essa redução não afete o núcleo essencial do seu direito ao contraditório 

e à ampla defesa
127

. Tomem-se alguns exemplos. 

Segundo disciplina o art. 3º da Lei nº 10.259/2001, ao Juizado Especial Federal compete 

processar, conciliar e julgar demandas de competência da Justiça Federal até o valor de 

sessenta salários mínimos, salvo exceções mencionadas no §1º do mesmo artigo. Adiante, o 

§3º do mesmo art. 3º esclarece que a competência do Juizado Especial Federal será absoluta 

no foro onde houver sido instalada Vara daquele Juizado.  

Assim, inexistente Vara do Juizado Federal em determinada localidade, a parte poderá 

demandar na Vara Federal comum ou, a depender da circunstância, até mesmo em Vara da 

Justiça Estadual (art. 109, §3º, da CF/1988). Acresça-se, ainda, a informação de que, no rito 

dos Juizados, à Fazenda Pública não se confere prazo diferenciado para a prática de qualquer 

ato processual (art. 9º da Lei nº 10.259/2001). 

Diante do contexto fático acima delineado, concluir-se-á que uma demanda que se 

enquadre na regra de competência do art. 3º da Lei nº 10.259/2001 seguirá, se proposta em 

local que seja sede de Vara do Juizado Especial Federal, o rito previsto na Lei nº 10.259/2001, 

enquanto que, se ajuizada em lugar onde não haja Vara do Juizado Especial Federal, atenderá, 

como regra, ao procedimento comum regrado no Código de Processo Civil. No primeiro caso, 
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 José Roberto Fernandes Teixeira defende que cada Procuradoria contemple regras que disciplinem a atividade 

de seus Procuradores, delimitando o âmbito de negociabilidade admitido, este que poderá abranger, inclusive, 

segundo o autor, a redução de prerrogativas fazendárias (ex.: diminuição de prazos processuais), desde que 

concretamente desnecessárias (TEIXEIRA, José Roberto Fernandes. Negócios jurídicos processuais e Fazenda 

Pública. In: ARAÚJO, José Henrique Mouta; CUNHA, Leonardo Carneiro da (coord.). Advocacia pública. 

Salvador: Juspodivm, 2015, p. 180). Rogério Pacheco Alves defende a submissão das prerrogativas fazendárias 

ao princípio da proporcionalidade, de modo que a utilização dessas prerrogativas se dê apenas quando 

estritamente necessária (ALVES, Rogério Pacheco. As prerrogativas da administração pública nas ações 

coletivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 67). Willis Santiago Guerra Filho, embora não vislumbre 

inconstitucionalidade na atribuição, à Fazenda Pública, do benefício de cômputo diferenciado de prazos 

processuais, sugere, de lege ferenda (à vista do Código de Processo Civil de 1973, mas em lição ainda aplicável 

à realidade atual), a adoção do “prazo judicial”, existente em alguns Códigos de Processo Civil estaduais 

anteriores ao CPC/1939, que atribui ao juiz a decisão de fixar, mediante requerimento fundamentado do ente 

público, prazo dilatado para a prática de atos processuais (GUERRA FILHO, Willis Santiago. Princípios da 

isonomia e da proporcionalidade e privilégios processuais da Fazenda Pública. Revista de processo, São Paulo, 

ano 21, n. 82, abr.-jun./1996, p. 87). Ivani Contini Bramante posiciona-se no sentido de que as prerrogativas 

processuais, sendo exceções, devem estar previstas expressamente e ser interpretadas restritivamente, cabendo ao 

magistrado, à vista do caso concreto, aferir a constitucionalidade ou não do uso de prerrogativas processuais pela 

Fazenda Pública (BRAMANTE, Ivani Contini. Prerrogativas processuais da Fazenda Pública e princípio da 

isonomia. Revista de processo, São Paulo, ano 29, n. 117, set.-out./2004, p. 376-379). 
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o ente público terá, por exemplo, prazo simples de 10 (dez) dias corridos
128

 para oferecer 

recurso inominado contra a sentença (art. 42 da Lei nº 9.099/1995); no segundo, o prazo será 

de 30 (trinta) dias úteis para interposição do recurso de apelação (arts. 183 e 1003, §5º, do 

CPC/2015). 

Em causas de menor complexidade que poderiam estar submetidas ao rito dos Juizados, 

mas que foram propostas no juízo comum, não há razão, a princípio, para afastar a 

possibilidade de celebração de negócio jurídico processual pelo Poder Público, contemplando 

cláusula com a redução de prazos processuais, havendo uma presunção legal (extraível da 

própria Lei dos Juizados) de que o afastamento da prerrogativa, no caso, não se revela capaz 

de afetar a adequada atuação do ente público em juízo, em defesa do interesse público. 

Se, por um lado, o princípio da isonomia no processo que envolva a Fazenda Pública 

mais bem se concretiza pela atribuição, àquela, de cômputo diferenciado de prazos 

processuais, por outro, a menor complexidade da demanda e o baixo vulto econômico nela 

envolvido justificam, no âmbito dos Juizados Especiais Federais e Fazendários, que se 

conceda primazia às celeridade e efetividade processuais, afastando-se aquela prerrogativa do 

Poder Público.  

Essa ratio, que norteou o juízo de ponderação realizado abstratamente pelo legislador e 

inserido nas Leis nº 10.259/2001 e 12.153/2009
129

, pode ser aplicada para se reconhecer a 

licitude de redução negocial de prazos da Fazenda Pública na Justiça comum quando 
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 Os limites objetivos deste trabalho não permitem que se adentre na discussão acerca da aplicabilidade ou não 

do art. 219 do CPC aos Juizados Especiais. A referência, feita no texto, à contagem dos prazos em dias corridos 

decorre não de posicionamento pessoal da autora, mas, sim, de tendência verificável no âmbito dos Juizados 

Especiais, sobretudo à vista do Enunciado nº 161 do FONAJE (“ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95”) e, 

ainda, da Nota Técnica nº 01/2016 oriunda daquele Fórum, da qual se extrai o posicionamento dominante de 

magistrados presentes àquele evento pela inaplicabilidade do art. 219 do CPC/2015 aos Juizados Especiais, 

por incompatibilidade da regra com o princípio da celeridade processual. Em sentido contrário, o Enunciado 

nº 476 do FPPC prevê que “a contagem do prazo processual em dias úteis prevista no art. 219 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, Federais e da Fazenda Pública”. 
129

 Carlos José Cordeiro e Josiane Araújo Gomes sustentam, dentre outros fundamentos (a exemplo da 

desburocratização própria do rito dos juizados e da possibilidade de a parte contrária sequer estar sendo 

acompanhada por advogado), que a inexistência de prerrogativas processuais previstas em favor da Fazenda 

Pública nos Juizados objetiva a concessão de tutela jurisdicional célere, justa e efetiva, atendendo-se à duração 

razoável do processo. Nesse sentido, a previsão de tais prerrogativas para atuação do Poder Público em 

demandas de baixa complexidade e que envolvam bens e direitos de baixo valor afrontaria o princípio da 

razoabilidade (CORDEIRO, Carlos José; GOMES, Josiane Araújo. Da inexistência das prerrogativas processuais 

de benefício de prazo e de remessa obrigatória em favor da fazenda Pública nos Juizados Especiais. Revista 

Forense, Rio de Janeiro, v. 418, jul.-dez./2013, p. 19-22). Esse fundamento apontado pelos autores já se revela 

suficiente a lastrear a conclusão adotada este trabalho, quanto à possibilidade de negociação da prerrogativa de 

cômputo diferenciado de prazos processuais pela Fazenda, em processos que poderiam ter curso em Vara de 

Juizado Federal ou Fazendário, mas que têm curso na justiça comum, federal ou estadual, por inexistência de 

Vara de Juizado no foro onde tramita a demanda. 
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presentes aquelas circunstâncias (demanda de baixa complexidade e de baixo valor 

econômico). 

Outra hipótese em que a celebração de negócio processual de que resulte redução de 

prazo processual conferido por lei à Fazenda Pública é admissível consiste nos casos em que o 

processo cuide de questão unicamente de direito (contemplando tese ainda não firmada 

judicialmente), não havendo controvérsia sobre matéria de fato, e tenha cunho repetitivo.  

Não raro, em tais circunstâncias, não variam as informações recebidas dos órgãos 

administrativos pelos advogados públicos, não havendo a necessidade, salvo especificidade 

encontrável em um determinado processo (a exemplo de uma eventual cumulação de 

pedidos), de se renovar, a cada demanda, o pedido de fornecimento de subsídios para a defesa 

do ente público. Nesse caso, a redução do prazo de defesa da Fazenda Pública, abdicando-se, 

por exemplo, de seu cômputo dobrado, não acarretaria, em regra, prejuízo ao exercício de sua 

ampla defesa e do contraditório. 

A prerrogativa de intimação pessoal do advogado público também estabelecida no art. 

183 do CPC/2015 segue a mesma lógica delineada para a prerrogativa de cômputo 

diferenciado de prazos. Trata-se de prerrogativa que não decorre diretamente do regime 

jurídico de direito material a que se sujeita o Poder Público, mas, sim, que visa equacionar e 

racionalizar a atuação profissional dos advogados públicos, sujeitos a carga de trabalho (por 

eles impassível de limitação) capaz de comprometer a adequada defesa do ente público em 

juízo. 

Apesar da finalidade a que se predispõe, pode haver disposição, em um caso concreto, 

da prerrogativa de intimação pessoal do advogado público sem que tal circunstância justifique 

a invalidação da convenção processual por ilicitude de seu objeto. É o que ocorre, por 

exemplo, quando a Fazenda Pública celebra o pacto de calendarização previsto no art. 191 do 

CPC/2015, sujeitando-se, assim, à consequência estabelecida no §2º daquele artigo, que 

dispensa a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência 

cujas datas tenham sido designadas no calendário. 

É possível, ainda, que o Poder Público dispense a intimação pessoal para certos atos do 

processo, a exemplo da intimação da inclusão de processo em pauta de julgamento. Trata-se 

de hipótese que poderia justificar, inclusive, a celebração de protocolo institucional entre o 

Poder Judiciário e a Fazenda Pública, regulando-se modo distinto de intimação do ente 

público, que, a rigor, deveria ter ciência da inclusão do processo em pauta por uma das formas 
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indicadas no §1º do art. 183 do CPC/2015 (carga, remessa ou meio eletrônico).  

O protocolo institucional poderia definir que a intimação do Poder Público seja feita 

pelo encaminhamento semanal da pauta de julgamento, sem necessidade de que se efetuem 

intimações individuais para cada processo ou, ainda, poderia considerar suficiente a 

veiculação da pauta de julgamento no órgão de publicação oficial. A dispensa da prerrogativa 

não acarretaria, nesses parâmetros, prejuízo à Fazenda Pública, sobretudo no primeiro 

modelo; antes colaboraria para a própria racionalização do controle realizado sobre os 

processos incluídos em pauta de julgamento. De se notar, além disso, que o acordo a ser 

celebrado abrangeria processos indeterminados e teria como partes o ente público e o Poder 

Judiciário. 

Diante das ponderações apresentadas, chega-se à conclusão de que não existe uma 

vedação, a priori, de negociabilidade de toda e qualquer prerrogativa processual da Fazenda 

Pública. Se a prerrogativa examinada relacionar-se com a natureza de pessoa jurídica de 

direito público daquela ou, ainda, com o regime de direito material a que se sujeitam os entes 

públicos, tenderá a ser ilícito o objeto da convenção processual quando resulte em mitigação 

ou renúncia à prerrogativa, muito embora seja possível, a depender do caso, a sua ampliação 

(salvo quando os limites – positivos e negativos – da prerrogativa forem fixados com reserva 

de lei). 

Por outro lado, as prerrogativas relacionadas com o funcionamento estrutural da 

Administração são mais permeáveis à possibilidade de lícita disposição, desde que dessa 

disposição não decorra prejuízo ao exercício, pelo ente público, de seus direitos ao 

contraditório e à ampla defesa. 

 

4.5.2 Motivo da decisão administrativa de celebração de negócio jurídico processual 

 

Prosseguindo-se no exame dos requisitos objetivos de validade pertinentes aos negócios 

processuais celebrados pelo Poder Público, passa-se à apreciação do motivo. Consiste ele nas 

circunstâncias fáticas e jurídicas conducentes à prática do ato
130

.  

A decisão do Poder Público de celebrar um determinado negócio jurídico processual 

haverá de, necessariamente, para ser válida, estar calcada em um motivo. Assim, por exemplo, 
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 CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de direito administrativo. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 113. 
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a existência, atual ou futura, de processos nos quais um ente público figure como parte e que 

tramitem fora de seu território é motivo ensejador da celebração do negócio jurídico 

processual típico a que alude o art. 75, §4º, do CPC/2015
131

.  

A tramitação administrativa de uma proposta de acordo formulada pelo particular pode 

constituir-se motivo apto a permitir a celebração, pelo ente público, de uma convenção 

processual destinada à suspensão do processo (art. 313, II, do CPC/2015) ou à suspensão de 

uma audiência (art. 362, I, do CPC/2015). 

O fato de figurar o ente público como terceiro interveniente e de não possuir interesse 

jurídico (mas somente econômico) no deslinde da causa, nos termos do art. 5º, parágrafo 

único, da Lei nº 9.469/1997, pode motivar a celebração de acordo de distribuição diferenciada 

de prazos para manifestação no debate oral a que se refere o art. 364, §1º, do CPC/2015. 

A dificuldade de obtenção de documentos necessários à realização de liquidação, por 

cálculos, de julgados envolvendo a Fazenda Pública pode ser invocada como motivo para a 

celebração de convenção de liquidação por arbitramento a que alude o art. 509, I, do 

CPC/2015. 

Antonio Carlos de Araújo Cintra afirma que três seriam os possíveis vícios do ato 

relacionados ao motivo: a inexistência de norma contemporânea à prática do ato, capaz de 

lastreá-la; a inexistência do fato que sofrerá a incidência da norma jurídica e a inadequação 

entre as circunstâncias de fato e as de direito (ausência de subsunção do fato à norma)
132

. 

Sustenta, ainda, que a licitude do objeto de um ato administrativo não se restringe à sua 

compatibilidade com o ordenamento jurídico, abrangendo, ainda, a relação de coerência do 

objeto com o motivo do ato
133

. 

Em se tratando de vícios de motivo e de finalidade, a doutrina administrativista costuma 

destacar a impossibilidade de convalidação do ato
134

. Tal circunstância, no entanto, não 
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 “Art. 75. (...)§ 4
o
 Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para prática de ato 

processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas 

procuradorias”. De se observar que a interpretação doutrinária que vem sendo atribuída ao dispositivo é no 

sentido de permitir a celebração do pacto também por outras pessoas jurídicas de direito público não referidas no 

dispositivo. Nesse sentido, tem-se o Enunciado nº 383 do FPPC: “As autarquias e fundações de direito público 

estaduais e distritais também poderão ajustar compromisso recíproco para prática de ato processual por seus 

procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias”. 
132

 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: RT, 1979, p. 150-

151. 
133

 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: RT, 1979, p. 74. 
134

 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Teoria geral dos atos administrativos: uma releitura à luz dos novos 

paradigmas do direito administrativo. In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein (Coord.). Os caminhos 

do ato administrativo. São Paulo: RT, 2011, p. 66; SANTOS NETO, João Antunes dos. Da anulação ex officio 
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impede, ainda assim, que seja realizada a ponderação a que se aludiu no item 4.2 deste 

capítulo.  Desse modo, a decisão administrativa que, à míngua da existência de um motivo, 

conclui pela celebração de negócio jurídico processual não haveria de ser necessariamente 

invalidada, podendo, a depender do caso, ser mantida a despeito de seu vício, como resultado 

da ponderação entre os princípios da legalidade e os da segurança jurídica e da boa-fé, por 

exemplo. 

Os motivos fáticos conducentes à celebração de um negócio jurídico processual não 

aparecem, como regra, identificados no texto normativo, cabendo ao ente público apresentá-

los. O controle do motivo é feito por intermédio da motivação, que, dentre outras funções, o 

explicita. 

 

4.6 A MOTIVAÇÃO COMO REQUISITO DE VALIDADE DO ATO 

ADMINISTRATIVO NEGOCIAL 

 

Examinar a motivação como requisito de validade da decisão administrativa de 

celebração de negócio jurídico processual demanda uma prévia reflexão quanto à sua natureza 

jurídica. A despeito de haver posicionamento doutrinário (voltado, embora, ao exame da 

decisão judicial), que afirma ser inexistente a decisão desprovida de fundamentação
135

, a 

motivação não é elemento nuclear do ato decisório, funcionando como requisito de validade 

do ato praticado. A nulidade é a sanção abstratamente impingida pelo ordenamento jurídico 

constitucional para a decisão não fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, 

regramento que igualmente pode ser estendido à decisão com fundamentação deficiente. 

 Volvendo-se a análise do tema especificamente ao Direito Administrativo, observa-se 

                                                                                                                                                                                     
do ato administrativo. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 183. 
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 Michele Taruffo considera a motivação como um elemento estrutural da sentença no Estado Democrático de 

Direito, na medida em que a obrigação constitucional de motivação das decisões judiciais, de caráter geral e 

incondicional, funciona como verdadeira “condição de jurisdicionalidade” da decisão proferida, somente 

podendo se reputar decisão judicial (manifestação da função jurisdicional) aquela que possua motivação. A 

motivação permite o controle racional dos elementos fáticos, jurídicos e valorativos que norteiam a decisão. Para 

o autor, tomando-se em conta não apenas a função exercida pela motivação dentro do processo (endoprocessual), 

mas, também, aquela que se realiza fora do âmbito processual (exoprocessual), a sentença desprovida de 

motivação não reuniria conteúdo mínimo indispensável a se caracterizar como legítimo exercício da função 

jurisdicional, tratando-se de ato juridicamente inexistente (TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza 

civile. Padova: CEDAM, 1975, p. 455-466). Também reconhecendo a indispensabilidade da motivação da 

sentença para a existência do ato sentencial, enquadrando-a como elemento essencial (nuclear) da decisão 

judicial: SOUZA, Wilson Alves. Sentença civil imotivada: caracterização da sentença civil imotivada no direito 

brasileiro. Salvador: Juspodivm, 2008, p.222. 
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que, na doutrina brasileira, há a tendência de se enquadrar a motivação como requisito formal 

de validade do ato administrativo
136

. Seguindo-se essa premissa, os administrativistas pátrios 

mantêm viva divergência acerca do reconhecimento ou não da obrigatoriedade de motivação 

dos atos administrativos. 

Alexandre Santos de Aragão, Diógenes Gasparini e Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

sustentam que a Administração está sempre obrigada a motivar seus atos
137

. Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto defende que todo ato decisório deve ser motivado, não apenas para 

torná-lo sindicável, mas, ainda, porque a motivação exerce função pedagógica, evidenciando 

que o poder não emana da autoridade, mas, sim, da ordem jurídica
138

. 

Celso Antonio Bandeira de Mello defende que a exigência de motivação anterior ou 

contemporânea à prática do ato deve ser tida como regra geral
139

. No entanto, o autor ressalva 

que esse rigor é diferenciado segundo o ato se enquadre como vinculado ou discricionário. No 

primeiro caso, bastará à validade do ato a possibilidade de demonstração, ainda que posterior 

à sua prática, da preexistência do motivo; no segundo, a motivação inexistente macularia o ato 

discricionário de vício de invalidade. Se não houver exigência legal especifica de motivação 

para o ato discricionário, a validade deste poderia ser resguardada se a Administração 

provasse que o motivo invocado era preexistente ao ato, idôneo a justificá-lo e que lhe serviu 

de razão determinante à sua prática
140

. 

Diferentemente, Edmir Netto de Araújo entende que somente os atos vinculados devem 
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 Podem ser citados, por todos: CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato 

administrativo. São Paulo: RT, 1979, p. 152; BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: 

direitos fundamentais, democracia e constitucionalização.  2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 207. Na 

Argentina, a natureza formal do requisito da motivação dos atos administrativos encontra-se afirmada em: 

CASSAGNE, Juan Carlos. El acto administrativo. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1981, p. 214. Na 

doutrina espanhola, o posicionamento doutrinário que vislumbra a motivação como exteriorização dos motivos 

encontra-se afirmado em: OLIVER, José Maria Boquera. Estudios sobre e lacto administrativo. 7. ed. Madrid: 

Civitas, 1993, p. 305. 
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 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 79 

e 159; GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo: saraiva, 2012, p. 118; DI PIETRO, 

Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 115. Antonio Carlos de Araújo 

Cintra concebe a motivação como regra, tanto para os atos vinculados quanto para os discricionários. Havendo 

exigência expressa de motivação, sua ausência implicará invalidade do ato. Do contrário, ter-se-á de ser 

apreciada a omissão in concreto, para se aferir acerca da necessidade ou não de invalidação do ato (CINTRA, 

Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: RT, 1979, p. 125-126). 
138

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 155. 
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 Como fundamentos para o alcance dessa conclusão, o autor aponta a conformação da República Federativa do 

Brasil como Estado Democrático de Direito, o respeito à cidadania e a exigência de fundamentação das decisões 

judiciais e das decisões administrativas proferidas pelos Tribunais (arts. 1º, caput e parágrafo único, II, e 93, IX e 

X, da CF/1988) (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 32. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2015, p. 410). 
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 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 

410-411. 
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ser motivados, mas não os discricionários, salvo, quanto a esses, previsão legal específica
141

. 

José dos Santos Carvalho Filho sustenta a prevalência, como regra, da não obrigatoriedade de 

motivação
142

. 

No direito espanhol, o enquadramento da motivação como requisito formal de validade 

do ato administrativo decorreu, historicamente, da ideia de que a exigência de motivação 

daquele ato era excepcional
143

. Assim vislumbrada, à motivação conferia-se um caráter 

exterior ao ato e não a ele interno (conteúdo), como se fora mera exteriorização de outro 

requisito (o motivo, requisito objetivo do ato). Desconsiderava-se, segundo essa percepção, a 

sua característica primordial de discurso de justificação decisória. A fundamentação serve a 

justificar a atuação estatal no exercício de uma função pública
144

. 

De igual modo, na doutrina brasileira, ao se considerar a motivação como simples 

exposição do motivo do ato, tende-se a reduzir a sua importância prática, uma vez que a 

demonstração, a posteriori, da precedente existência dos motivos seria suficiente para que o 

vício de falta de fundamentação fosse sanado
145

. 

Em um Estado Democrático de Direito, a motivação viabiliza o controle democrático e 

difuso sobre a racionalidade da atuação estatal, calcado no princípio de vedação à 

arbitrariedade. Trata-se de instrumento voltado a conferir legitimidade ao agir do Estado. 

Diante dessa perspectiva, desassociada a motivação da simples tarefa de exposição de 

motivos, contrastaria com o ideal democrático defender-se a possibilidade de se afastar a 

obrigatoriedade, como regra, de fundamentação de decisões administrativas
146

, sobretudo ante 

a identidade de função (justificadora) e de fundamento (vedação à arbitrariedade) 
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 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 521. 

Pensamento semelhante extrai-se de: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 13. ed. São 

Paulo: RT, 1988, p. 157-158. O autor afirma que não se exigiria justificação para a prática de atos 

discricionários, mas, apenas, para os atos vinculados e para as decisões administrativas decorrentes do exercício 

de competência vinculada. Em versão posterior ao seu falecimento, atualizada pelos autores Délcio Balestero 

Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, encontra-se consignada na obra a ideia de motivação como regra, 

excetuando-se os casos em que ela seja dispensável ou incompatível com a natureza do ato (MEIRELLES, Hely 

Lopes; ALEIXO, Délcio Balestero; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito administrativo brasileiro. 39. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2013, p. 164).  
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 CARVALHO FILHO, José dos Santos. O motivo no ato administrativo. Revista do Ministério Público, Rio 

de Janeiro, edição comemorativa, 2015, p. 320. 
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 PABLO, Marcos M. Fernando. La motivación del acto administrativo. Madrid: Tecnos, 1993, p. 115. 
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 PABLO, Marcos M. Fernando. La motivación del acto administrativo. Madrid: Tecnos, 1993, p. 29. 
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 Veja-se, a respeito, o posicionamento de Celso Antonio Bandeira de Mello, invocado anteriormente neste 

tópico e encontrável em MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2015, p. 410-411. No direito espanhol, a possibilidade de ser sanado o vício de motivação por 

sua posterior apresentação, afastando-se o defeito formal do ato, é defendida em: DROMI, José Roberto. El acto 

administrativo. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1985, p. 69. 
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 A exceção a ser prevista é a dispensa de motivação e não o contrário. 
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compartilhada entre as motivações de atos decisórios administrativos e judiciais
147

. 

A sujeição da atuação administrativa ao princípio da juridicidade; a conformação do 

Estado brasileiro como Democrático e de Direito; a necessidade de respeito à cidadania e à 

soberania popular impõem ao Poder Público o dever de fundamentar as suas decisões
148

.  

A motivação viabiliza o controle da juridicidade do ato administrativo, qualquer que 

seja o seu grau de vinculatividade ou discricionariedade. E o faz sob diversos aspectos que 

não apenas o da existência e da razoabilidade do motivo lastreador de sua prática. Por seu 

intermédio são examinadas, ainda, por exemplo, a moralidade na atuação estatal
149

, a boa-fé 

administrativa e a correlação entre o ato praticado e a finalidade por ele perseguida. A 

motivação é fruto da exigência de transparência no agir administrativo e serve como garantia 

contra a atuação arbitrária
150

.  

A fundamentação é, ainda, necessária para resguardar a adequada aplicação do 

precedente administrativo, concretizando-se o princípio da igualdade. O cotejo analítico entre 
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 PABLO, Marcos M. Fernando. La motivación del acto administrativo. Madrid: Tecnos, 1993, p. 33-34. 

Quanto à motivação dos atos decisórios judiciais, Michele Taruffo assinala que ela exerce funções endo e 

extraprocessual. Pondera o autor italiano que, ao lado do controle institucional (endoprocessual, realizado pelo 

sistema de impugnação processual previsto na legislação, especialmente pela via recursal), a fundamentação 
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ato pelo pela opinião pública (TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: CEDAM, 

1975, p. 406-407). 
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 A Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito federal, indica, no seu art. 2º, o 

“princípio” da motivação como sendo norma de observância obrigatória pela Administração Pública. Mais 

adiante, no art. 50, a mesma Lei explicita hipóteses em que se exige a motivação de atos administrativos, dentre 

elas, quando o ato negar, limitar ou afetar direitos e interesses (inciso I). Confrontando-se os arts. 2º e 50 da Lei 
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motivação dos atos administrativos (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 32. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 411-412). Em sentido contrário, há quem afirme que o art. 50 reforça o dever 

de fundamentação previsto no art. 2º, indicando as hipóteses em que a carga argumentativa de motivação é ainda 

maior para a Administração (ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Motivação e controle do ato administrativo. 2. ed. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 177-178). Tendo em vista a extensão do alcance do inciso I do art. 2º da Lei 
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parágrafo único, VII também faz referência ao dever de fundamentação. 
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 A partir do exame da motivação de uma decisão administrativa, é possível aferir a seriedade e o zelo 

decorrentes da postura administrativa, aspectos que integram o estado de coisas propugnado pelo princípio da 

moralidade. Por outro lado, como afirma Humberto Ávila, a própria motivação integra, em si, esse estado de 
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razoabilidade e eficiência na atividade administrativa. Revista eletrônica de Direito do Estado, n. 04, out.-

dez./2005, p. 04. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/rede-4-outubro-2005-

humberto%20avila.pdf>. Acesso em: 13/07/2016). 
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estrutura da administração. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 396-402. 
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o paradigma invocado e o caso concreto dependerá, em grande medida, do conhecimento das 

razões que impulsionaram o Poder Público à prática (ou não) de um determinado ato. 

Concebida a motivação como discurso de justificação de uma decisão administrativa
151

, 

há de se refletir se, de fato, estaria a sua ausência ou deficiência enquadrada como vício 

formal ou se, ao revés, seu melhor enquadramento concerniria aos vícios de fundo, 

substanciais
152

. Aos atos para cuja prática o ordenamento jurídico exija a motivação como 

requisito de validade, não seria mais adequado concebê-la como requisito objetivo de 

validade, de modo que o objeto, além de lícito, possível e determinado, haveria de ser, ainda, 

motivado? Ou, ainda que assim não se entenda, não deveria a motivação figurar como 

requisito substancial autônomo de validade dos atos administrativos decisórios? 

Os questionamentos ora trazidos à baila não serão aqui respondidos ou desenvolvidos, 

em razão da necessidade de que sejam observados os limites objetivos deste trabalho. 

Mantendo-se, porém, a coerência com as dúvidas que suscitam, a motivação não será 

enquadrada, na presente tese, quer como requisito objetivo, quer como requisito formal. 

Intencionalmente, seu tratamento situa-se em tópico intermediário entre ambos os requisitos, a 

indicar a necessidade de mais detida reflexão sobre o assunto. 

Feito o esclarecimento acima, há de se registrar que, para a análise das decisões 

administrativas de celebração de negócios processuais pelo Poder Público, essa ausência de 

enquadramento não impede a integração da motivação no regime jurídico próprio a que se 

submetem os entes públicos. Em um caso ou em outro, a consequência abstratamente 

atribuída à ausência ou à deficiência de motivação será a mesma: invalidade do ato praticado. 

A motivação da decisão administrativa negocial deverá ser suficiente, inteligível e 

congruente
153

. Sua ausência ou deficiência poderá conduzir à invalidação do ato 

administrativo praticado, sobretudo quando houver ele causado prejuízo ao administrado a 
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 Daniel Mitidiero explicita que a decisão judicial proferida no Estado Constitucional permite que a partir dela 

se desenvolvam dois discursos: um primeiro, que se destina às partes, vocacionado à solução do caso concreto 
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OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil, 11. ed. Salvador:Juspodivm, 2016, v.2, p. 
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 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: RT, 1979, p. 152. 
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que se dirige ou a terceiro
154

.  

Essa motivação deverá, ainda, ser dotada de racionalidade e de controlabilidade. Por 

meio da racionalidade da motivação da decisão administrativa, objetiva-se demonstrar que a 

sua prolação se deu validamente e que foi calcada em circunstâncias fáticas existentes, não 

sendo fruto do arbítrio de seu prolator
155

. Há de se demonstrar, à luz de uma racionalidade 

prática, o modo como foram concatenados os elementos fáticos e jurídicos de que resultou o 

ato decisório praticado
156

. 

A controlabilidade da motivação da decisão administrativa negocial, por sua vez, 

relaciona-se, por um lado, com suas publicidade e acessibilidade e, por outro, com sua 

inteligibilidade. Motivações escritas com base em linguagem estritamente técnica limitam o 

controle social do exercício da função administrativa. O parâmetro linguístico para conferir 

maior controlabilidade à motivação decisória deve tomar por base o que seria compreendido 

por um cidadão de média cultura nos local e tempo onde proferida
157

. 

Além da necessária presença da fundamentação no bojo da decisão de celebração de 

negócio jurídico processual (que pode ser proferida, por exemplo, no processo administrativo 

em que conduzidas as tratativas), deverá ela constar também do próprio instrumento 

convencional, sob a forma de consideranda, o que lhe conferirá maior publicidade, viabilizará 

seus adequados controles judicial e difuso e facilitará a futura utilização do precedente. Outra 

solução para conferir maior publicidade à motivação da decisão é a de considerar a decisão 
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 Nesses casos, inviável a invocação do princípio da instrumentalidade das formas para impedir a decretação da 

invalidade do ato (ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Motivação e controle do ato administrativo. 2. ed. Belo 
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como parte integrante do acordo, devendo acompanhá-lo como anexo. 

 

4.7 REQUISITO FORMAL DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO 

NEGOCIAL 

 

4.7.1 Negócios jurídicos comissivos celebrados pelo Poder Público 

 

No capítulo III deste trabalho, ao se examinar o requisito formal de validade dos 

negócios jurídicos processuais, assentou-se o entendimento de que, em regra, não há 

exigência normativa de que a manifestação de vontade constitutiva do acordo assuma 

determinada forma, circunstância que apenas excepcionalmente é disciplinada pela lei 

processual. 

A temática reaviva-se quando examinada a celebração de negócio jurídico processual 

pelo Poder Público. Tendo em vista os deveres de publicidade e transparência, por um lado, e 

a necessidade de controle dos atos administrativos, por outro, não se admite, em regra, a 

celebração, antes do processo, de convenções processuais orais pelo Poder Público, devendo 

ser adotada a forma escrita
158

. Acresça-se, ainda, em arrimo de tal entendimento, a 

necessidade de conhecimento público dos precedentes administrativos, pressuposto para a 

concretização adequada do princípio da igualdade. 

Mirna Cianci e Bruno Lopes Megna, adotando o entendimento de que a Fazenda 

Pública só pode celebrar negócio jurídico processual sob a forma escrita, fundamentam a 

exigência formal na necessidade de controle da motivação do ato
159

. 

Não se exclui a possibilidade, porém, de prática oral, pelo Poder Público, de negócio 

processual no bojo de processo judicial ou administrativo, desde que realizada a sua 

concomitante documentação. Assim, por exemplo, em audiência na qual se utilize o recurso 
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 No caso, especificamente, dos negócios celebrados pelo Poder Público, adere-se ao posicionamento sufragado 

por Flávio Luiz Yarshell e Trícia Cabral, quanto à necessidade de observância da forma escrita (YARSHELL, 

Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? In: CABRAL, Antonio do 

Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 65; 

CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Convenções em matéria processual. Revista de Processo, São Paulo, n. 241, 

mar./2015, p. 508), diferentemente dos negócios jurídicos em geral, para os quais já se afirmou ser inexigível, 

como regra, esse requisito formal. 
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 CIANCI, Mirna; MEGNA, Bruno Lopes. Fazenda Pública e negócios jurídicos processuais no novo CPC: 

pontos de partida para o estudo. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.).  

Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 495. 
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áudio-visual, com gravação integral do ato, pode ser celebrado acordo de divisão diferenciada 

do tempo destinado aos debates orais entre litisconsortes, quando um deles for a Fazenda 

Pública. Ou, ainda, em sessão de julgamento em Tribunal, também sujeita a gravação (por 

recursos de áudio ou áudio-visuais), é possível que o Poder Público convencione, oralmente, a 

ampliação do tempo de sustentação oral das partes. 

Nesses casos, a fundamentação da decisão de celebração do negócio processual deve ser 

apresentada também oralmente, ainda que de modo sucinto (desde que suficiente), pelo 

advogado público celebrante do acordo. Referido advogado deverá, ainda, informar a 

realização do acordo ao órgão de direção da Advocacia Pública que integra, a fim de que seja 

conferida a adequada publicidade ao precedente administrativo, viabilizando, inclusive, sua 

futura invocação por outros administrados. Para tanto, poderá solicitar cópia da gravação em 

que esteja consignado o acordo ou sua transcrição por escrito. 

 

4.7.2 A Fazenda Pública e as omissões processuais negociais 

 

Outra hipótese que há de ser considerada concerne à possibilidade de a conduta adotada 

pela Fazenda Pública no processo qualificar-se como uma omissão processual negocial. A 

questão, por sua relevância, há de ser tratada neste momento, muito embora, na maioria dos 

casos, os atos negociais omissivos tenham cunho unilateral. Havendo, porém, a possibilidade 

de celebração de convenção processual a partir da integração de uma vontade “manifestada” 

por um não agir qualificado pelo direito
160

, pertinente se revela a análise do tema. 

O tópico objetiva apresentar uma proposta para o tratamento da temática das omissões 

negociais processuais praticadas pelo Poder Público. Trata-se de assunto pouco explorado na 

doutrina e que está a merecer sobre ele mais detidas reflexões, servindo as ideias aqui 

explicitadas como provocações iniciais para futuros debates acerca da matéria. 

A valoração do silêncio na atuação estatal, conferindo-lhe relevância jurídica como 

manifestação de vontade, não é aspecto incomum no ordenamento jurídico brasileiro. No 

processo legislativo disciplinado na Constituição Federal, o silêncio do Presidente da 

República, decorridos quinze dias do recebimento de projeto de lei aprovado pelo Congresso 
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 A exemplo da sucessão processual voluntária decorrente de anuência tácita da parte contrária, manifestada 

por seu silêncio, cujo caráter negocial, para os fins descritos no art. 109, §1º, do CPC/2015, é reconhecido pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, ao examinar a norma extraível desse dispositivo. 
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Nacional, importa sanção (art. 66, §3º, da CF/1988).   

Na atuação administrativa, o silêncio administrativo encontra, em algumas 

circunstâncias, regramento legal que lhe confere, por ficção legal, o caráter de manifestação 

de vontade, sobretudo quando se refira ele a pleito formulado por administrado e não 

apreciado. Nesse sentido, por exemplo, tem-se o art. 26, §3º, da Lei nº 9.478/1997, que reputa 

aprovados os planos e projetos de desenvolvimento e produção petrolífera não apreciados pela 

Agência Nacional de Petróleo (ANP) após o decurso do prazo de cento e oitenta dias contado 

do recebimento do requerimento administrativo
161

. 

No Direito Processual, há também hipóteses em que o silêncio das partes é valorado 

como equivalente a uma manifestação de vontade, positiva (art. 109, §1º, do CPC/2015) ou 

negativa (art.154, parágrafo único, do CPC/2015). Nesses casos, a vontade formadora do 

negócio extrai-se diretamente da norma processual, por ficção legal. A Fazenda Pública 

submete-se a essas normas processuais, de modo que também a sua omissão poderá ser 

qualificada como negocial, tendo sido ela antecedida ou não de vontade manifestada de modo 

expresso no âmbito extrajudicial.  

Tome-se como exemplo a não alegação, pelo Poder Público, em juízo, de convenção de 

arbitragem celebrada entre as partes, tendo o autor desconsiderado a sua existência e 

promovido a demanda junto ao Poder Judiciário. Essa omissão no processo pode decorrer de 

deliberação expressa tomada extrajudicialmente (inclusive em decisão motivada) ou de 

simples omissão em sua invocação, em decorrência de lapso na elaboração da peça 

processual. Para o ordenamento jurídico-processual, ambas as situações se equivalem e em 

qualquer delas reputa-se praticado o ato processual negocial por omissão
162

. 

Na esfera administrativa, porém, as situações são distintas. No primeiro caso, tem-se um 

ato negocial decorrente de atuação regular da Administração, desde preenchidos seus 

requisitos de validade, inclusive no tocante à motivação da renúncia havida ao uso da via 

arbitral, antes convencionalmente eleita. No segundo caso, a omissão negocial praticada pelo 

ente público lastreia-se em atuação administrativa irregular (não precedida de decisão 

motivada que lhe dê suporte), podendo ensejar a responsabilização do agente público omisso 
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 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 

152-153. 
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 Diferentemente do que ocorre nos negócios decorrentes de atuação comissiva do Poder Público, em que 

existe uma decisão administrativa de celebração de negócio processual que lastreia a prática do ato negocial, a 

vontade formadora do ato negocial processual omissivo decorre de ficção legal extraível da norma processual, 

pouco importando, para esse fim, se a omissão negocial processual foi precedida ou não de decisão 

administrativa expressa que lhe dê suporte. 
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pelos danos que ocasionar ao ente público, desde que demonstrado o seu dolo ou a sua culpa. 

A separação entre as esferas administrativa e processual, acima referida, decorre de 

ponderação havida entre a legalidade administrativa e a necessidade de se garantir a prestação 

da atividade jurisdicional e o curso regular do processo.  

De se notar que apenas no primeiro caso (omissão processual negocial do Poder Público 

pautada em regular decisão administrativa que lhe dê arrimo) haverá a formação de 

precedente administrativo capaz de ser invocado para utilização futura, tendo em vista a 

premissa, já explicitada em momento anterior deste trabalho, de que a atuação ilícita da 

Administração não acarreta a formação de precedente passível de servir de fundamento para 

situações posteriores. 

 

4.8 REQUISITO FINALÍSTICO DE VALIDADE DA CONVENÇÃO PROCESSUAL 

ENVOLVENDO O PODER PÚBLICO 

 

Enquanto o motivo antecede logicamente o ato administrativo, a finalidade é o efeito 

que dele se espera, sucedendo-o, também logicamente
163

. A finalidade corresponde ao escopo 

do ato, ao resultado que a Administração Pública pretende com ele alcançar
164

. O 

desatendimento à finalidade legal do ato administrativo ou a prática deste sem observância de 

uma finalidade pública torna o ato defeituoso, decorrente de atuação do agente público 

calcada em desvio de poder ou desvio de finalidade
165

.  

A finalidade específica de atendimento ao interesse público deve ser extraída, explícita 

ou implicitamente, da norma legal
166

. Não basta, portanto, afirmar que o ato se destina ao 

atendimento do interesse público; é preciso apontar em que ele consiste, concretamente, no 

caso examinado
167

. 

A busca de atingimento de uma finalidade de interesse público também deve estar 

                                                           
163

 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 11. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 392. 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 252. 
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presente na atuação consensual do Poder Público
168

. Ante o caráter indeterminado da 

expressão “interesse público”, Juliana Bonacorsi de Palma reputa que sua concretização 

corresponderá, na atuação consensual, ao atendimento do objetivo explicitado na norma que 

facultou à Administração a celebração do acordo
169

. 

José Roberto Teixeira estabelece como limite específico de celebração dos negócios 

processuais envolvendo a Fazenda Pública o de que somente sejam celebrados para promover 

o interesse público, não podendo ser ajustados pelo Poder Público acordos que prejudiquem 

aquele interesse
170

. Essa limitação finalística imposta aos negócios processuais de que 

participem entes públicos é ponto que conforma o regime jurídico específico dessa 

negociação
171

.  

Na negociação envolvendo particulares, a autonomia da vontade permite que se celebre 

um negócio jurídico processual, ainda que dessa decisão lhes advenha prejuízo financeiro. As 

partes poderão convencionar, por exemplo, a escolha de um perito cujos honorários sejam 

muito superiores à média de mercado, a despeito de existirem outros profissionais 

qualificados para a realização da prova, apenas porque entendem que aquele profissional é o 

que lhes inspira maior confiança. Não estando configurada qualquer situação de 

vulnerabilidade, o custo econômico da prova não será, por si, motivo capaz de afetar a 

validade do ato. 

Quanto ao Poder Público, a negociação processual não poderá perder de vista o 

atendimento ao princípio da eficiência processual (norma fundamental estabelecida no art. 8º 

do CPC/2015), que impõe que o alcance da finalidade pública perseguida pelo ato 

(efetividade) esteja associado à utilização de meios que promovam o menor dispêndio de 
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 Cabe, porém, sobre o ponto uma observação: o interesse público a ser tutelado pelo negócio jurídico 

processual pode, em determinadas circunstâncias, corresponder ao interesse público secundário ou interesse do 

próprio ente público.  Associando-se os pensamentos de José Roberto Fernandes Teixeira e Juliana Bonacorsi de 

Palma, citados no texto, conclui-se que é possível que a norma que faculte à Administração Pública a celebração 

do acordo processual tenha como objetivo, justamente, a tutela desse interesse público secundário. É o que 

ocorre, por exemplo, com a norma extraível do art. 1º, §1º, da Lei nº 9.307/1996, com a redação que lhe foi dada 

pela Lei nº 13.129/2015, ao possibilitar a utilização da via arbitral pelo Poder Público para dirimir conflitos que 

envolvam direitos patrimoniais disponíveis. 
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tempo e de recursos possível
172

. 

Não se pretende afirmar que o Poder Público jamais possa dispor de uma prerrogativa 

sua (no âmbito processual ou fora dele) quando celebre convenções e contratos processuais. 

No capítulo I, há alguns exemplos em que essa disposição é autorizada por lei (colaboração 

premiada, acordo de leniência, transação penal, suspensão condicional do processo). Neste 

capítulo IV, tratou-se da disposição de prerrogativas processuais, concluindo-se pela sua 

admissibilidade em determinados casos e pela inadmissibilidade, em outros. Sucede que essa 

disposição, quando viável, deve ser sempre precedida de uma ponderação de interesses, que, 

por sua vez, deverá estar contemplada na motivação da decisão administrativa de celebração 

do negócio, possibilitando-se seus controles jurisdicional e difuso. 

Há, no âmbito das negociações entre particulares, posicionamento doutrinário que 

sustenta que a análise econômica do Direito pode servir de base à decretação de invalidade de 

negócio jurídico processual ou ensejar o acréscimo na cobrança de custas processuais
173

. Com 

muito maior razão, poderá ser invalidado o negócio processual que onere desarrazoadamente 

o erário, manifestando-se como contrário aos parâmetros de eficiência e de economicidade a 

que se deve subordinar a atuação estatal. 

Uma das finalidades possíveis para justificar a celebração de negócios processuais pelo 

Poder Público é o atendimento à finalidade legal de ajustar o procedimento às peculiaridades 
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 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A previsão do princípio da eficiência no Projeto do Novo Código de 
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sob dois pontos de vista: como norma de Direito Administrativo, quando repercuta sobre a Administração 

Judiciária, ou como norma processual, quando se relacione à gestão de um processo determinado. Nessa segunda 

perspectiva, o autor salienta que o princípio da eficiência (processual) conduz a uma gestão processual que 

objetive o alcance de um estado de coisas a que intitula de “processo eficiente”, pautando-se na visão de que o 
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necessário para esse alcance e o meio escolhido (DIDIER JUNIOR, Fredie.Curso de direito processual civil. 18. 

ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 100-104).  
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da causa. A concretização da colaboração processual também pode ser indicada como 

finalidade de interesse público. Em ambos os casos, porém, não bastará a remissão genérica a 

tais finalidades, devendo ser demonstrado o modo como elas serão concretizadas pela 

convenção processual ajustada. 

 

4.9 EFICÁCIA DOS NEGÓCIOS PROCESSUAIS ENVOLVENDO O PODER 

PÚBLICO E PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

 

A publicidade da atuação estatal, em contraposição à “cultura do sigilo”, própria dos 

regimes totalitários, é aspecto essencial do regime democrático, constituindo-se como 

verdadeiro direito fundamental do cidadão, resguardando-lhe o direito de acompanhar e 

controlar a condução da gestão pública. A democracia participativa pressupõe, para ser 

exercida, que os cidadãos sejam informados sobre o funcionamento em geral do aparelho 

estatal
174

.  

O princípio da publicidade tem previsão constitucional expressa no art. 37, caput, da 

CF/1988, subordinando a Administração Pública. O respeito ao princípio da publicidade é 

condição de eficácia dos atos administrativos
175

 e, por consequência, também dos negócios 

jurídicos processuais celebrados pelo Poder Público. Há de se refletir, porém, que a eficácia 

das decisões administrativas pode ser vislumbrada sob três perspectivas distintas: a eficácia 

entre as partes, a eficácia no processo e a eficácia social. Haverá de se considerar, quanto às 

convenções processuais, se o acordo foi celebrado de modo antecedente ou incidente ao 

processo. 

O negócio jurídico processual antecedente produz, entre as partes, desde que celebrado, 

a eficácia jurídica mínima a que se referiu no item 3.5.1 do capítulo III deste trabalho, 

vinculando-as ao que foi estabelecido no acordo. Apenas quando incorporada ao processo ou 

se nele celebrada de modo incidental, referida convenção produzirá seus efeitos próprios.  

Tratando-se de ato negocial, em que a ciência do interessado ocorre concomitantemente 

com a celebração do negócio, não se pode afirmar que a ausência de publicação oficial do ato 
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(conduta a cargo da Administração Pública) implicaria a total ausência de eficácia do acordo, 

o que equivaleria a submeter a convenção a uma condição puramente potestativa, eis que 

dependente da vontade de apenas uma das partes, circunstância incompatível com uma 

atuação que se pretenda consensual da Administração (e não imperativa).  

A convenção processual destina-se, como regra, à produção de efeitos internos ao (atual 

ou futuro) processo a que se refira e sua eficácia é, também em regra, individualizada. 

Excepcionam-se, no primeiro caso, por exemplo, os acordos interprocessuais e, no segundo, 

os protocolos institucionais. Tomando-se por base a regra geral apontada, é bastante a 

publicidade restrita (ciência dos celebrantes do ato e sua inserção em um processo) para que a 

convenção processual produza seus efeitos próprios
176

. 

Em respeito ao princípio da publicidade, não visto como condição de eficácia (entre as 

partes e processual) do ato negocial, mas, sim, como instrumento de resguardo à isonomia 

(eficácia social), o Poder Público deverá publicar, para os negócios processuais antecedentes 

(não submetidos à publicidade própria do processo), na imprensa oficial, o resumo do acordo 

celebrado, promovendo a divulgação oficial do ato
177

. 

No entanto, também para os negócios celebrados incidentalmente, o dever de 

publicidade da Administração Pública somente se cumpre integralmente quando ao ato 

negocial é conferida ampla publicidade, que não se confunde com a ciência do interessado 

(ocorrida no ato da celebração) e, tampouco, se resolve com a publicidade inerente à inserção 

do negócio no processo judicial ou administrativo não sujeito a restrições de publicidade (a 

exemplo do segredo de justiça). 

O respeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade impõem à Administração 

Pública, nessa atuação consensual, que mantenha base de dados de fácil acesso (que poderá 

ser estabelecida não apenas em meio físico, mas, especialmente, disponibilizada na rede 

mundial de computadores) contendo a listagem dos precedentes administrativos em matéria 
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de negociação processual
178

. Poderá, inclusive, disponibilizar modelos de acordos 

processuais, previamente aprovados pelo órgão de direção da advocacia pública 

correspondente, a serem oferecidos aos litigantes
179

, como modo de divulgação do precedente 

e garantia de respeito à igualdade. 

É possível, ainda, que o Poder Público celebre com o Poder Judiciário um protocolo 

institucional que tenha por objeto justamente a divulgação, já no momento do ajuizamento da 

demanda, de modelos de acordos processuais compatíveis com a ação proposta, facultando-se 

a sua celebração com a simples anuência da parte autora, uma vez que a aprovação do modelo 

pelo ente público já corresponderia à sua manifestação de vontade formadora do negócio. Em 

situações nas quais a convenção processual haveria de produzir efeitos logo no início do 

processo (a exemplo do pacto para não estabilização de tutela antecipada antecedente, caso o 

ente público, ainda que não recorra da decisão, apresente defesa em juízo), a importância de 

protocolos dessa natureza é ampliada. 

Essa postura de publicidade proativa do Poder Público não afasta, obviamente, a 

publicidade reativa que é seu dever, consistente no atendimento a consultas feitas pelos 

administrados, no exercício do seu direito de solicitar informações, inclusive com a obtenção 

de certidões pertinentes aos atos consultados
180

. 

Em se tratando de negócios interprocessuais e de protocolos institucionais, o dever de 

publicidade ampla impõe-se, aí sim, como condição de eficácia da convenção celebrada, 

tendo em vista que sua esfera de incidência abrange uma coletividade determinada ou um 

número indeterminado de pessoas.  

Defende-se, em suma, que a publicidade exigida para a eficácia da convenção 

processual está relacionada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, variando 

em graus: a) a eficácia entre as partes de uma convenção processual decorre, imediatamente, 

de sua celebração (art. 200 do CPC/2015), garantindo-se, quando menos, a eficácia 

vinculativa mínima do acordo (se antecedente o negócio). Nesse caso, a publicidade restrita 

(ciência do interessado no momento da celebração do acordo) bastará ao atendimento dessa 

condição de eficácia; b) encartada em um processo, a convenção processual produz seus 
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 Na linha do quanto explicita o Enunciado nº 573 do FPPC: “As Fazendas Públicas devem dar publicidade às 

hipóteses em que seus órgãos de Advocacia Pública estão autorizados a aceitar autocomposição”.  
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 Solução engendrada por: SANTOS, Tatiana Simões dos. Negócios processuais envolvendo a Fazenda 

Pública. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.).  Negócios processuais. 

Salvador: Juspodivm, 2015, p. 507-519. 
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direito administrativo, n. 266, maio-ago./2014, p. 108-109. 
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regulares efeitos, chegando-se a um segundo nível de publicidade (aquela que decorre da 

própria publicidade do processo); c) a ampla publicidade será, ainda assim, necessária, não 

mais para a produção da eficácia própria do ato, mas como resguardo ao princípio da 

isonomia (eficácia do precedente). Sua não observância poderá ensejar o enquadramento do 

agente público na prática de ato configurador de improbidade administrativa (art. 11, IV, da 

Lei nº 8.429/1992); d) em se tratando de convenção interprocessual ou de protocolo 

administrativo, a sua eficácia processual dependerá de prévia publicação do resumo do acordo 

em veículo oficial, sendo exigida, ainda, a ampla publicidade. 

 

4.10 NEGÓCIOS PROCESSUAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

Dentre as discussões quanto aos específicos limites objetivos a que se submete o Poder 

Público na celebração de negócios jurídicos processuais, figura aquela atinente à possibilidade 

ou não de utilização do instituto nos processos administrativos e, em caso positivo, 

observados quais pressupostos e requisitos.   

 

4.10.1 A nomenclatura utilizada: processo ou procedimento administrativo? 

 

O primeiro ponto a merecer atenção na problemática examinada concerne à 

nomenclatura a ser utilizada, se processo ou procedimento administrativo. O Direito 

Administrativo adotou, tradicionalmente, a expressão “procedimento administrativo”.  

A razão primordial para tal escolha residiu na necessidade de diferenciar a atividade 

procedimental administrativa do processo judicial, a fim de afastar possíveis confusões 

terminológicas. Essa necessidade fez-se sentir, especialmente, em alguns países com 

jurisdição dupla (civil e administrativa), como a Itália, e, ainda, nos países de jurisdição una 

em que se adotou uma lei geral de processualidade administrativa, a exemplo da Argentina
181

. 

A Constituição Federal de 1988, em consonância com o Estado Democrático de Direito 

por ela consagrado, vale-se do termo “processo” para fazer referência às distintas modalidades 
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 MEDAUAR, Odete. A processualidade no direito administrativo. 2. ed. São Paulo: RT, 2008, p. 33-34. A 

autora aponta, ainda, que, no Brasil, a doutrina oscila na utilização dos termos processo e procedimento, havendo 

a tendência de associar a expressão “processo administrativo” a uma específica modalidade desse processo, a 

disciplinar (idem, p. 34). 
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de exercício do poder estatal, inclusive aquela vinculada à função administrativa
182-183

. Muito 

embora já se tenha deixado assente, no capítulo III, a posição adotada neste trabalho, no 

sentido de que, sob a perspectiva da teoria do fato jurídico (plano da existência), não haveria 

diferença ontológica entre processo e procedimento
184

, far-se-á uso, preferencialmente, da 

expressão processo administrativo, seguindo-se a terminologia constitucional. O objetivo de 

tal escolha é, antes de tudo, o de esclarecer que o respeito à participação cidadã na atuação 

administrativa é requisito de validade desta, legitimando o agir estatal. 

O repertório do Direito Administrativo sofreu um enorme incremento a partir da década 

de 60 do século XX. Temas como democracia administrativa, consensualidade, efetividade 

dos direitos fundamentais e aproximação entre Administração e particular invadiram a seara 

administrativa e modificaram seus conceitos basilares. Nesse contexto, o processo 

administrativo passou a ser concebido como instrumento de legitimação do poder pela 

participação do particular na formação do ato administrativo
185

. 

Conceitua-se o processo administrativo como sendo o conjunto concatenado de atos 

destinados à preparação e consecução de um ato final: a decisão administrativa. Trata-se de 

instrumento viabilizador da participação cidadã na construção da decisão administrativa, 

conferindo-lhe, assim, legitimidade
186

.  

                                                           
182

 Além da utilização do termo processo em referência ao processo judicial, a Constituição Federal de 1988 

trata, ainda, do processo legislativo, por exemplo, no seu Título IV, Capítulo I, Seção VIII. Quanto ao processo 
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Salvador: Juspodivm, 2015, p. 115 e 160-161). 
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 LOUREIRO FILHO, Lair da Silva. Elementos da evolução do processo administrativo. Revista Forense, Rio 

de Janeiro, ano 108, v. 415, jan.-jun./2012, p. 205-206. 
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 GRINOVER, Ada Pellegrini; PERLINGEIRO, Ricardo; MEDAUAR, Odete. O Código Modelo de Processos 

Administrativos – judicial e extrajudicial – para a Ibero-América. Revista de Processo, São Paulo, ano 38, n. 

221, jul./2013, p. 179. O Código Modelo de Processos Administrativos – judicial e extrajudicial – para a Ibero-

América, aprovado, em junho/2012, durante as XXIII Jornadas Ibero-Americanas de Direito Processual, em 

Buenos Aires, pela Assembleia Geral do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, apresenta conceito de 

processo administrativo extrajudicial em seu artigo 3º: “Art.3º (Processo administrativo extrajudicial) Considera-
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Administração e o interessado, ou entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado, cuja 

solução possa advir da Administração” (INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE DIREITO PROCESSUAL. 
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O processo administrativo é direito-garantia fundamental, na medida em que, por seu 

intermédio, garante-se ao cidadão o papel não apenas de incitar a Administração a controlar o 

ato administrativo unilateralmente praticado, mas, sim, a relevante missão de participar de sua 

própria elaboração
187

. Abandona-se a perspectiva assente sob a égide do Estado Liberal e do 

ápice da atuação estatal sob o modelo de Administração imperativa. Nesta, o procedimento 

administrativo
188

 volvia-se à tentativa de restauração da legalidade quando violada, cuidando-

se de discussão a posteriori do ato unilateralmente praticado
189

. 

O advento do Estado Democrático de Direito e a consequente ideia de processualização 

da atividade administrativa encartada na Constituição Federal de 1988 lastreiam a mudança de 

pensamento quanto à atuação administrativa, concretizando a superação da ideia de ato 

administrativo pela de processo administrativo
190

. 

O processo administrativo põe em evidência uma visão dinâmico-participativa da 

função administrativa, privilegiadora das interações intersubjetivas entre Administração e 

particular na construção da decisão administrativa. As polarizações clássicas entre público e 

privado e entre Administração e administrado cedem espaço ao diálogo e, em consequência, 

ao alcance de soluções administrativas concertadas. Essa premissa revela-se essencial no 

deslinde da questão posta. 

 

4.10.2 Os princípios da eficiência e do formalismo moderado como fundamentos da 

atuação processual administrativa negocial 

 

 O papel do princípio constitucional da eficiência administrativa no contexto de 

remodelamento da Administração Pública brasileira foi enfatizado no capítulo I deste 

trabalho. Na ocasião, destacou-se que a concretização daquele princípio pressupõe a adoção 

de uma postura mais paritária e flexível pelo Poder Público em suas relações com o particular. 

                                                                                                                                                                                     
Código modelo de processos administrativos – judicial e extrajudicial – para Ibero-América. Buenos Aires: 

Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, 2012. Disponível em: 
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 MOREIRA, Egon Bockman. As várias dimensões do processo administrativo brasileiro (um direito-garantia 

fundamental do cidadão). Revista de Processo, São Paulo, ano 39, n. 228, fev./2014, p. 38-42. 
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 Expressão aqui utilizada em alusão à ausência de preocupação, à época, com a participação efetiva do cidadão 

na formação da decisão administrativa, em contexto que atualmente se insere na perspectiva de contraditório 

como poder de influência. 
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 OMMATI, José Emílio Medauar. Do ato ao processo administrativo: a crise da ideia de discricionariedade no 

direito administrativo brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 102, v. 930, abr./2013, p. 36-37. 
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Afirmou-se, ainda, que, pari passu com o princípio da eficiência, caminham as ideias de 

participação democrática na formação e execução da decisão administrativa e de construção 

de uma cultura de consensualidade administrativa. 

Demonstrada a relação havida entre o princípio da eficiência e as manifestações de 

consensualidade administrativa destacadas no capítulo I, concluiu-se que a amplitude 

alcançada pela atuação administrativa concertada não seria compatível com a exclusão do 

Poder Público como destinatário da regra do art. 190 do CPC/2015.  

Há de se enfatizar, aliás, que o princípio da eficiência também é previsto no âmbito 

processual, sendo consagrado como norma fundamental do processo civil no art. 8º do 

CPC/2015. Sob tal perspectiva, a eficiência exige do aplicador da norma um esforço no 

sentido de buscar o alcance da finalidade legal com o uso de meios adequados, ou seja, 

capazes de promover o melhor resultado possível com o menor dispêndio de tempo e de 

recursos
191

 (materiais, humanos e financeiros). 

O princípio da eficiência relaciona-se com a gestão processual e tem na conformação 

procedimental às peculiaridades do caso concreto um de seus instrumentos de concretização. 

A flexibilização procedimental, levada a efeito unilateralmente pelo órgão jurisdicional (com 

lastro no princípio da adequação) ou por meio de negócios processuais, favorece o alcance de 

soluções processuais eficientes
192

. 

O raciocínio desenvolvido não se circunscreve, porém, apenas à esfera dos processos 

judiciais. A mesma ideia de busca de eficiência norteia também os processos 

administrativos
193

. Afora o regramento específico constante do caput do art. 37 da CF/1988, o 
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 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A previsão do princípio da eficiência no Projeto do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, ano 39, v. 233, jul/2014, p. 67. Remo Caponi 

esclarece que, no projeto de Código de Processo Civil italiano, de autoria de Andrea Proto Pisani, no qual aquele 
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proporcionalidade na justiça civil. Revista de processo, São Paulo, ano 36, n. 192, fev./2011, p. 399-400). Ainda 

que não expressamente consignado no art. 8º do CPC/2015, o escopo de obtenção, “em tempo razoável, de 
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 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A previsão do princípio da eficiência no Projeto do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, ano 39, v. 233, jul/2014, p. 76-78. 
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 Com a percepção voltada à realidade das Administrações Públicas municipais, mas em entendimento que 

pode ser aplicado à Administração Pública em geral, Elaine Alves Franco reconhece o princípio da eficiência 

como um vetor de legitimação da simplificação procedimental, quando a formalidade concretamente considerada 

se revelar um empecilho à concretização do interesse público. A autora esclarece que essa simplificação 

procedimental deve estar embasada também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, respeitados os 

limites legais (FRANCO, Elaine Alves. A relevância dos princípios no processo administrativo municipal. In: 
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princípio do formalismo moderado
194

, regedor dos processos administrativos, realça a 

tendência de compatibilização dos negócios jurídicos processuais com essa modalidade de 

processo. 

O princípio do formalismo
195

 moderado propugna pela adoção, nos processos 

administrativos, de formas simples, desde que capazes de garantir o respeito ao contraditório e 

à ampla defesa, aos direitos fundamentais dos particulares e à segurança jurídica. Segundo tal 

princípio, a forma deve ser interpretada de modo flexível e razoável, consentâneo com sua 

inerente função instrumental
196

. 

Não se subordinando a formalismo rígido, o processo administrativo terá respeitada a 

sua regularidade formal se observar as formalidades essenciais ao resguardo dos direitos 

fundamentais referidos. Atendida a essa exigência, sua condução poderá ser feita de maneira 

que mais bem se coaduna com o alcance rápido e eficaz da solução administrativa
197

. Em 

outras palavras, as formas processuais administrativas podem e devem ser interpretadas de 

modo flexível
198

. 

                                                                                                                                                                                     
CASTRO, João Antônio Lima. Direito processual: aspectos contemporâneos do direito processual. Belo 

Horizonte: PUC Minas, Instituto de Educação Continuada, 2008, p. 246-249). 
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administrado: GORDILLO, Agustín A. Tratado de derecho administrativo: Parte General. Buenos Aires: 

Ediciones Macchi, 1980, t. II, p. XVII-22-XVII-26; FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo 

administrativo. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 79-80; HARGER, Marcelo. Princípios constitucionais do 

processo administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 158-160. Héctor Jorge Escola adota a 

nomenclatura “formalismo moderado”, destacando, porém, que o informalismo, no procedimento administrativo, 

atua apenas em favor do administrado, não da Administração (ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de derecho 
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nomenclatura “formalismo mitigado”: NOHARA, Irene Patrícia. MARRARA, Thiago. Processo administrativo: 

Lei nº 9.784/99 comentada. São Paulo: Atlas, 2009, p. 195. 
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Diante desse raciocínio, conclui-se que tais formas também podem ser negociadas, 

respeitados aqueles limites de garantia, desde que não haja prejuízo a terceiros e não reste 

comprometido o interesse público
199

. 

O princípio do formalismo moderado associa-se às ideias de segurança, de participação 

e de efetividade processuais. A prevenção do formalismo patológico (excessivo ou deficitário) 

é medida capaz de garantir ao administrado uma mais ampla participação processual, ao 

ordenar o processo, ajustando-o às especificidades do caso concreto. Diante dessa perspectiva, 

razão não há para excluir o particular da etapa de formatação do procedimento, 

potencializando o seu controle sobre a atuação administrativa (com a redução de futuras 

alegações de invalidade, inclusive) e a legitimação da decisão a ser ao final proferida
200

. 

A atuação administrativa deve pautar-se pela busca de uma racionalidade 

procedimental, capaz de equacionar, pela ponderação
201

, a eficiência administrativa (na qual 

se inclui o controle dos gastos públicos), por um lado, e a participação democrática, por outro. 

A necessidade de adaptação do procedimento às peculiaridades do caso concreto rechaça a 

ideia de eleição de um procedimento único e geral. Ao legislador caberão o delineamento de 

um procedimento genérico e a previsão de modelos específicos, adaptados a circunstâncias 

particulares de determinadas atuações administrativas. Não deverá, porém, no desempenho 

dessas tarefas, criar uma disciplina legal exaustiva e inflexível, devendo, ao revés, conceder à 

Administração os necessários espaços de conformação (discricionariedade) procedimental, 

como premissa indispensável à obtenção da propalada racionalidade procedimental
202

. 

Naturalmente, os processos administrativos estão sujeitos a distintos graus de rigor 

formal. Os processos de natureza sancionatória, por exemplo, conclamam um menor espaço 

de discricionariedade procedimental conferido à Administração, como forma de mais bem 
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resguardar as garantias constitucionais destinadas ao particular em sua defesa, se relacionados 

a processos que não ostentem tal natureza
203

.  

Mas se tal possibilidade de conformação sempre se faz presente, em maior ou menor 

escala, naturalmente se há de admitir que, quando menos, o âmbito de adequação 

procedimental reservado ao Poder Público pode ser objeto de celebração de negócios jurídicos 

processuais. Devem ser respeitados os critérios de ponderação concernentes à concretização 

de direitos fundamentais, à participação democrática no procedimento e ao resguardo do 

interesse público, mas é inegável a possibilidade de atuação consensual nesse espaço. 

O art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 9.784/1999 (que regula o processo administrativo 

no âmbito da Administração Pública Federal) consagra o princípio do formalismo moderado 

em seus incisos VIII e IX, ao prever a observância das formalidades essenciais à garantia dos 

direitos dos administrados e que sejam adotadas formas simples, suficientes para assegurar o 

respeito àqueles direitos e, ainda, propiciar graus adequados de certeza e segurança jurídicas. 

Mais adiante, no art. 22, o texto normativo registra que os atos do processo administrativo 

independem, como regra, de forma determinada, salvo exceção legal
204

. 

Assim, por exemplo, a regra de obrigatoriedade do uso do vernáculo, aplicável também 

aos processos administrativos
205

, determina que os atos processuais devem observar a língua 

portuguesa. Eventuais documentos escritos em idiomas estrangeiros e encartados aos autos 
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princípio também encontra regramento em leis estaduais de regência dos processos administrativos em Alagoas 

(Lei Estadual nº 6.161/2000, arts. 2º, parágrafo único, VIII e IX, e 22), em Pernambuco (Lei Estadual nº 

11.781/2000, arts. 2º, parágrafo único, VIII e IX, e 22), em Goiás (Lei Estadual nº 13.800/2001, arts. 2º, 

parágrafo único, VIII e IX, e 22), em Mato Grosso (Lei Estadual nº 7.692/2002, arts. 4º e 33, que devem ser 

compatibilizados para a extração do princípio), em Minas Gerais (Lei Estadual nº 14.148/2002, arts. 5º, VI e VII, 

e 15), no Amazonas (Lei Estadual nº 2.794/2003, arts. 2º, parágrafo único, VIII e IX, e 20), no Rio Grande do 

Norte (Lei Complementar nº 303/2005, arts. 6º, VII e VIII, e 40), no Maranhão (Lei Estadual nº 8.959/2009, arts. 

18, §1º, V e VI e 25) e no Rio de Janeiro (Lei Estadual nº 5.427/2009, arts. 2º, §1º, IX e X, e 19). Em São Paulo, 

o art. 25 da Lei nº 10.177/1998 (anterior à Lei Federal nº 9.784/1999, que regula o Processo Administrativo 

Federal) disciplina que os procedimentos devem atender à “simplicidade e utilidade dos trâmites”, também 

adotando, portanto, o princípio do formalismo moderado. No Distrito Federal, a Lei Distrital nº 2.834/2001 

recepciona, no âmbito daquele ente federativo, a Lei nº 9.784/1999, incluindo-se, portanto, a expressa adoção do 

princípio do formalismo moderado. 
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 Prevista, exemplificativamente, no art. 22, §1º, da Lei nº 9.784/1999 e no art. 10, §1º, da Lei Estadual baiana 

nº 12.209/2011. 
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deverão ser traduzidos para a língua nacional. Não se justifica, porém, essa tradução se o 

documento não se revelar indispensável ao esclarecimento de fato relevante ao deslinde da 

questão ou se a falta de sua tradução não prejudicar a compreensão do objeto. Nesses casos, 

afirma-se, o princípio do formalismo moderado justifica a dispensa da tradução pela 

Administração
206

. 

Se o princípio do formalismo moderado confere à Administração Pública a 

possibilidade de dispensar a tradução de documento escrito em língua estrangeira quando 

desnecessária a sua tradução (por se tratar de documento não essencial ao deslinde do feito e 

sem o qual a controvérsia pode ser compreendida razoavelmente ou, ainda, por estar escrito 

em idioma cuja compreensão não seja de grande complexidade, a exemplo do espanhol), com 

muito maior razão não se pode negar a possibilidade de o Poder Público celebrar com o 

particular negócio jurídico processual dispensando a tradução do documento ou, mesmo, 

fixando a interpretação que dele se deve extrair. Por outro lado, havendo a necessidade de 

tradução de documentos encartados em processo administrativo, nada impede que o tradutor 

seja escolhido negocialmente pela Administração em conjunto com o particular. 

De se observar que o princípio do formalismo moderado, informativo dos processos 

administrativos, confere fundamento capaz de permitir a aplicação do art. 190 do CPC/2015 

aos processos estaduais, distritais e municipais. É desnecessária a existência, no particular, de 

regramento específico destes entes para viabilizar a negociação processual atípica. 

Não há, no particular, qualquer violação à autonomia dos entes federativos. Em 

primeiro lugar, porque a cláusula geral de negociação processual prevista no art. 190 do 

CPC/2015 caminha no sentido de reforçar a autonomia de atuação administrativa, ao ratificar 

a capacidade negocial dos entes públicos e reconhecer que o exercício dessa capacidade (a 

cargo de cada ente público, seguindo-se suas regras próprias de competência) também pode 

ter por objeto o processo.  

Em segundo lugar, porque o art. 190 do CPC/2015 insere-se no contexto de ampliação 

da atuação consensual do Poder Público, na linha da reforma administrativa implementada em 

nível constitucional em 1995, abrangendo, assim, todos os entes federativos. 

Em terceiro lugar, porque a adaptabilidade do procedimento é resultado que já se 

poderia extrair do princípio do formalismo moderado, cuja concretização autoriza a 
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Administração a realizar mudanças procedimentais unilateralmente, desde que respeitados os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, os demais direitos fundamentais do particular e 

a segurança jurídica. Essa perspectiva já revela que a alteração procedimental por solução 

negociada (mais legítima do que aquela realizada de modo unilateral pela Administração) 

mais bem concretiza aquele princípio do formalismo moderado. 

A mesma autoridade administrativa a quem o Poder Público conferiu competência para 

ajustar unilateralmente o procedimento encontra-se igualmente investida de competência 

(implicitamente extraível da primeira) para celebrar o negócio processual, seguindo a regra 

lógica de que quem pode o mais, pode o menos. No âmbito da competência discricionária 

procedimental (competência para ajustar unilateralmente o procedimento administrativo) já se 

insere, por consectário lógico, a competência discricionária negocial procedimental 

(competência para celebrar negócios jurídicos processuais). 

Por fim, em quarto lugar, a autonomia de cada ente público está resguardada porque a 

norma de negociação que se extrai do art. 190 do CPC/2015 não tem caráter impositivo e, 

portanto, não exclui, logicamente, a possibilidade de se fixarem limites negativos específicos 

de negociação para cada ente ou, ainda, situações nas quais haja uma aprovação prévia de 

acordos-modelo específicos passíveis de subscrição pela Administração, tema que será 

desenvolvido em tópico próprio deste capítulo.  

Em ambos os casos, as limitações e tipificações a serem estabelecidas pelo ente público 

hão de passar pelo crivo da razoabilidade e do respeito aos direitos fundamentais e aos 

princípios que regem a atuação administrativa, não podendo impedir a concretização do 

interesse público ou prejudicá-lo, sob pena de se revelarem ilícitas. 

 

4.10.3 O art. 15 do CPC/2015 e a sua importância para a celebração de negócios 

jurídicos processuais em processos administrativos 

 

Dispõe o art. 15 do CPC/2015 que, “na ausência de normas que regulem processos 

eleitorais, trabalhistas ou administrativos”, as disposições do Código de Processo Civil serão a 

eles aplicadas supletiva e subsidiariamente. Diante do texto normativo em evidência, há de se 

perquirir sobre o papel que a norma dele extraível exerce no contexto da incidência da 

cláusula geral do art. 190 do CPC/2015 nos processos administrativos. 
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O texto normativo consignado no art. 15 do CPC/2015 não encontra correspondência no 

Código de Processo Civil de 1973. Em sentido semelhante, o art. 769 da CLT consagra 

regramento destacando a aplicação subsidiária do Direito Processual Civil ao Direito 

Processual do Trabalho, desde que haja compatibilidade. 

O primeiro questionamento que decorre da leitura do art. 15 do CPC/2015 concerne à 

sua função no sistema. A norma construída a partir da interpretação do texto normativo 

encartado no art. 15 do CPC/2015 é nova no ordenamento jurídico processual brasileiro? É 

necessária? Qual o papel que essa norma exerce no sistema processual pátrio? 

Adolfo Merkl pontua que o Direito Processual Administrativo não mais representa do 

que “um caso particular” do Direito Processual. Em verdade, o Direito Processual 

Administrativo descende do Direito Processual Judicial (civil e penal), que lhe serviu de 

modelo. Aos poucos, aquele foi se adequando às suas particularidades, em processo de 

progressivo afastamento de sua origem
207

, sem que tal distanciamento representasse completa 

ruptura com o processo judicial.  

Seguindo a mesma linha, Manoel de Oliveira Franco Sobrinho, reconhecendo, embora, 

que o processo (refere-se o autor a procedimento) administrativo contempla as suas 

peculiaridades, destaca que o processo (procedimento) civil serve-lhe não apenas de modelo 

prático como também de base teórica
208

.   

Elio Fazzalari esclarece que o processo civil é uma espécie de “arquétipo” processual, 

tendo em vista a sua maior completude em relação a outros modelos processuais
209

. Partindo-

se dessa constatação, é de se reconhecer como premissa implícita ao sistema processual a de 

que o intérprete, quando diante de uma lacuna aferida na regulação do processo 

administrativo, poderá e deverá valer-se de princípios e institutos atinentes ao processo civil 

que guardem com aquele uma relação de compatibilidade
210

. Esse é, aliás, o fundamento 

primordial para a utilização das normas processuais civis supletiva e subsidiariamente a 

outros processos, conforme delineado no art. 15 do CPC/2015. 

Assim, não obstante a ausência de dispositivo semelhante no sistema processual civil 

anterior à entrada em vigor do CPC/2015, as normas processuais civis deveriam ser aplicadas, 
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quando compatíveis, para suprir eventuais omissões encontradas, por exemplo, no regramento 

do processo administrativo
211

. Pode-se afirmar, portanto, que o art. 15 do CPC/2015 consagra 

texto normativo novo para norma que já poderia ser anteriormente extraída do sistema, em 

decorrência da própria sistematização lógico-processual.  

O dispositivo não deixa de ser, todavia, necessário, tendo em vista a sua função de 

explicitação normativa. Em outras palavras, a função primordial do art. 15 do CPC/2015 é a 

de deixar assente (reforçar, ratificar) a necessidade de permanente diálogo e integração entre 

as diversas fontes normativas processuais
212

.  

Problema relacionado ao art. 15 do CPC/2015 concerne ao seu âmbito de incidência, se 

afeto apenas à órbita da Administração Pública Federal ou se, ao revés, também abarcante das 

esferas Estaduais, Distrital e Municipais.  

Contrariamente à segunda interpretação, o Governador do Rio de Janeiro ajuizou a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5492 perante o Supremo Tribunal Federal, pleiteando 

que seja dado ao dispositivo interpretação conforme, para o fim de esclarecer que sua 

incidência estaria restrita à esfera federal. Aos demais entes federativos dever-se-ia resguardar 

autonomia para a definição das fontes subsidiárias ou supletivas de seus respectivos processos 

administrativos, sob pena de mácula à autonomia federativa desses entes. 

J. E. Carreira Alvim registra que o art. 15 do CPC/2015 apresenta impropriedade 

técnico-legislativa na medida em que não deveria ele prever a sua aplicação supletiva e 

subsidiária a outros diplomas legais. Competiria aos demais diplomas legais processuais 

(Código Eleitoral, Leis de Processo Administrativo) contemplar essa possibilidade de 

aplicação. Destaca, porém, que a omissão em tal previsão não impediria a concretização do 

papel integrativo do Código de Processo Civil
213

. 

Por certo que diplomas legais estaduais, distritais e municipais que versem sobre 

processo administrativo poderão estabelecer essa relação integrativa não apenas com o 

CPC/2015, como, ainda, com outros diplomas federais (Código de Processo Penal e Lei do 
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Processo Administrativo Federal, por exemplo). Por outro lado, também é certo que a 

utilização supletiva e subsidiária do CPC/2015 aos processos administrativos é decorrência da 

circunstância de ser o processo uma categoria una, cujas ramificações e peculiaridades não 

infirmam essa premissa.  

A autonomia dos entes federados deve ser resguardada, competindo-lhes, por exemplo, 

escolher outras fontes normativas a serem primordialmente utilizadas na suplementação e no 

auxílio interpretativo às suas normas. Sempre remanescerá a possibilidade de utilização de 

normas processuais civis na integração do sistema processual administrativo, sobretudo 

quando existente a omissão normativa e a resposta conferida pelo sistema processual civil não 

seja incompatível com os princípios regedores do processo administrativo. Nem mesmo a 

ausência de norma expressa poderia afastar essa atividade integrativa.  

Por tal razão e desde que não se interprete o CPC/2015 como capaz de restringir a opção 

legislativa dos entes estaduais, distrital e municipais por outra fonte normativa de integração, 

não se vislumbra óbice ao entendimento de que tais entes poderão valer-se do regramento do 

CPC/2015 de modo supletivo e subsidiário às suas normas próprias de processo 

administrativo. Para a esfera federal, a norma é posta em termos de vinculação; para os 

demais entes, em termos indicativos (de opção). 

Deve-se ressaltar, no entanto, que a associação entre os arts. 15 e 190 do CPC/2015, 

embora útil, não é imprescindível ao raciocínio que reputa viável a negociação processual em 

processos administrativos. Já se pontuou no tópico antecedente que o princípio do formalismo 

moderado, ínsito aos processos administrativos, confere fundamento para a celebração de 

negócios processuais pelos entes públicos de um modo geral.  

E por se tratar de atividade que se insere na esfera de uma atuação comparticipativa e 

consensual do Poder Público, sequer se haverá de falar em desrespeito à autonomia do ente 

federativo, uma vez que este não é compelido pelo diploma processual a negociar. A adoção 

de tal comportamento revela-se consentânea com o regramento constitucional (modelo de 

Administração gerencial, pautado na eficiência e na participação do particular na gestão 

pública) e caminha no sentido de legitimar a atuação estatal. 

Pode-se mesmo afirmar que, embora topograficamente localizada no Código de 

Processo Civil de 2015, a norma extraída da cláusula geral de negociação processual é de 

caráter processual geral, enquadrável na categoria de “normas comuns” a que se refere 
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Fazzalari
214

. Não se há de excluir, a priori, a sua aplicação em nenhuma modalidade 

processual. Naturalmente, o instituto deverá observar as peculiaridades próprias do processo 

em que será aplicado, o que, entretanto, não afasta o seu caráter geral. 

 

4.10.4 Alguns exemplos de negócios jurídicos processuais passíveis de celebração em 

processos administrativos 

 

  São variados os escopos a que se destinam os processos administrativos. 

Egon Bockman Moreira apresenta uma tipologia dos processos administrativos, 

tomando como base as diferentes dimensões de direitos fundamentais titularizados pelo 

cidadão. 

Em um primeiro grupo, enquadram-se os processos nos quais o particular atua 

objetivando limitar a atuação administrativa, em defesa de seus direitos de liberdade e de 

propriedade (direitos de primeira geração ou dimensão), em face de ato já praticado ou a 

praticar. Seu objetivo primordial consiste em prevenir ou afastar um dano subjetivo. Nesse 

tipo de processo, os direitos ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à 

publicidade são essenciais, assim como à imparcialidade e à presunção de inocência. Dentre 

tais processos figuram os fiscais, sancionatórios e os expropriatórios
 215

. 

O segundo tipo de processo administrativo reúne as espécies processuais em que o 

particular busca o reconhecimento, pela Administração, de direitos seus, ou a prática de atos 

administrativos condicionadores da eficácia de direitos subjetivos preexistentes. A decisão 

administrativa buscada objetiva criar situação de vantagem ao indivíduo (privada) e/ou à 

coletividade (pública). Busca-se o atendimento a direitos fundamentais de segunda e terceira 

gerações/dimensões. Como exemplos desse tipo de processo, há os que perseguem a 

concessão de benefício previdenciário e os que versam sobre assuntos urbanísticos ou 

ambientais
216

.  

A terceira espécie de processo administrativo circunscreve-se às situações em que a 

Administração e o particular atuam conjuntamente na elaboração normativa e no controle 
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desta normatização, volvendo-se à satisfação de direitos fundamentais de terceira e/ou quarta 

gerações/dimensões (informação, participação na construção da decisão pública). Como 

exemplo, citem-se as consultas públicas prévias à elaboração de resoluções e as audiências 

públicas em matéria de licitações
217

. 

Odete Medauar apesenta tipologia dos processos administrativos que diferencia os 

processos administrativos nos quais há controvérsias ou conflitos de interesses daqueles nos 

quais há acusados, dividindo cada uma dessas categorias em subespécies
218

. 

Não é o propósito deste tópico o de promover uma análise detida em derredor dessas 

tipologias, tampouco o de apontar as vantagens ou desvantagens de cada uma delas. A 

pluralidade de situações que podem desencadear a deflagração de um processo administrativo 

permite que sejam construídas diversas tipologias, a depender do enfoque dado à matéria. 

Nesse sentido e dado o seu caráter mais amplo, adota-se a tipologia consagrada no art. 3º do 

Código Modelo de Processos Administrativos – judicial e extrajudicial – para Ibero-América, 

que identifica processos administrativos cujos objetos podem consistir em: a) regramento de 

interesses ou direitos dos interessados; b) controvérsias entre Administração e interessado; c) 

controvérsias entre pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, que possam 

ser solvidas pela Administração. 

A importância de se identificar esse universo de situações consiste, por um lado, em 

esclarecer que em nenhum deles se exclui, a priori, a possibilidade de celebração de negócios 

jurídicos processuais. Por outro, reside em enfatizar que o tipo de negócio jurídico processual 

(e a participação do Poder Público nele) pode variar conforme o tipo de processo 

administrativo.  

Tomando-se por base a Lei nº 9.784/1999 (em sua essência reproduzida, com algumas 

variações, pela maioria das legislações gerais estaduais atualmente em vigor em matéria de 

processo administrativo), observa-se, por exemplo, que o art. 24 estabelece prazo genérico de 

cinco dias para a prática de atos pelo órgão ou autoridade responsável pelo processo e pelos 

administrados que dele participem, salvo motivo de força maior e desde que inexista, a 

respeito, disposição específica.  

Revela-se possível a celebração de negócio processual em sede de processo 

administrativo para, por exemplo, ampliação desse prazo legal estabelecido, hipótese em que 
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a norma extraída do texto normativo legal seria substituída por norma convencional, esta que 

seria a “disposição específica” derrogatória da norma geral para aquele processo 

administrativo. 

A reforçar este entendimento, observe-se que o parágrafo único do art. 24 permite que a 

Administração, unilateralmente, dilate o prazo de cinco dias até o seu dobro, mediante 

comprovada justificação. A adoção da mesma solução pela via consensual confere maior 

legitimidade à modificação procedimental havida, evitando, inclusive, futura alegação de 

desrespeito à duração razoável do processo ou invocação de vício relacionado à referida 

alteração. 

No Estado do Rio Grande do Norte, a Lei Complementar nº 303/2005 preconiza, em seu 

art. 21, que a publicidade dos atos administrativos consistirá na sua publicação no DOE ou, 

quando for o caso, na citação, notificação ou intimação do interessado, salvo norma expressa 

em contrário. O regramento em questão contempla espaço para que o particular e o Poder 

Público convencionem acerca do modo de intimação daquele quanto aos atos praticados no 

processo administrativo, estabelecendo, por exemplo, que a comunicação será feita no 

endereço eletrônico previamente indicado pelo particular. O mesmo entendimento quanto à 

existência desse espaço de consensualidade pode ser estendido aos demais entes públicos, 

ainda que suas leis não contemplem regra similar; a autorização decorreria, nesses casos, 

diretamente do princípio do formalismo moderado. 

De se notar, por exemplo, que, em processos administrativos de licitação, poderá haver 

convenção processual multilateral para, sem prejuízo à publicidade do processo, considerar 

havida a intimação para fins de interposição do recurso previsto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993 somente pelo encaminhamento de correio eletrônico em que sejam copiados todos 

os participantes do certame, instruído com cópia da decisão proferida. Esse negócio 

processual, por envolver prazo de interesse de todos os licitantes, dependerá, para a sua 

eficácia, da participação de todos eles no acordo. 

A Lei Estadual nº 2.794/2003, do Estado do Amazonas, estabelece, em seu art. 45, o 

direito do advogado de retirar os autos da repartição durante o prazo destinado à manifestação 

da parte que representa, excepcionada a hipótese de prazo comum. Em tal situação, reputa-se 

possível a celebração, pelos advogados das partes às quais se destina o prazo comum, de 

negócio jurídico processual no qual convencionem que cada advogado permanecerá com os 

autos em seu poder por metade do prazo estabelecido para manifestação. Neste caso, o 
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negócio jurídico processual, embora possa ou não ser celebrado com a participação da 

Administração Pública, destina-se a produzir efeito em processo administrativo. 

Nos processos administrativos em geral – e, particularmente, nos processos 

administrativos disciplinares –, é possível a celebração de negócios jurídicos processuais em 

matéria probatória. Nesse sentido, por exemplo, admite-se convenção processual que 

discipline a prática de atos instrutórios por videoconferência, a exemplo do interrogatório do 

acusado ou de oitiva de testemunha. 

Não se trata, em verdade, de novidade no sistema jurídico brasileiro. Desde 2009, a Lei 

nº 11.900 promoveu alteração no Código de Processo Penal, regulamentando a utilização da 

tecnologia de videoconferência em processos criminais. No processo civil, também há 

previsão de uso desse recurso para a prática de atos processuais no art. 236, §3º, do 

CPC/2015. 

O princípio do formalismo moderado coaduna-se com a ideia de manejo desse meio 

tecnológico também em processos administrativos, especialmente os disciplinares, que se 

inserem dentre aqueles cuja margem de flexibilidade procedimental é reduzida. A solução 

atende ao princípio da eficiência administrativa, privilegiando, ainda, a duração razoável do 

processo e a economicidade, sem violação a garantias fundamentais como o devido processo 

legal, a ampla defesa e o contraditório. 

Na medida em que se admite que o Poder Público, unilateralmente, realize a prática de 

tais atos instrutórios por videoconferência, tanto mais legítimo será o manejo dessa tecnologia 

se decorrente de acordo firmado com o acusado, o que prevenirá, inclusive, eventual futura 

alegação de invalidade na escolha da via utilizada
219

. 

Conforme a natureza do processo administrativo assim o admita, inúmeros outros 

pactos processuais podem ser celebrados, a exemplo do rateio de despesas processuais, 

previsão de meios de comunicação alternativos entre as partes, produção antecipada de prova 

negociada e outras convenções probatórias, supressão de etapa de processo administrativo, 

desde que concretamente não se verifique prejuízo às partes, ao interesse público ou a 
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 Defendendo a possibilidade de utilização de videoconferência para a prática de atos instrutórios em processos 

administrativos disciplinares, inclusive com referência a experiência realizada pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) no PAD nº 200910000032369, em 06/10/2009, embora sem fazer referência ao uso da tecnologia por 

consenso com a parte acusada: LESSA, Sebastião José. Os atos instrutórios no processo administrativo 

disciplinar e o sistema de videoconferência. Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ano 23, n. 07, p. 

35-42, jul./2011.  
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terceiros
220

, escolha consensual de perito, legitimação extraordinária negocial, fixação de 

calendário para a prática de atos processuais, dentre outros. 

Nos tribunais administrativos (órgão administrativos que funcionam como equivalentes 

jurisdicionais, julgando conflitos entre particulares, proferindo decisão de cunho não 

jurisdicional, porque passível de controle externo e insuscetível de formar coisa julgada 

material)
221

, a atuação do Poder Público deve ter natureza imparcial, em tudo semelhante à 

atividade jurisdicional. 

Nesses casos, de que são exemplos as controvérsias decididas pelo Tribunal Marítimo,  

pelas agências reguladoras e pelo CADE  (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)
222

, 

o Poder Público poderá, em determinados casos, figurar como parte no acordo (a exemplo do 

pacto de calendarização ou do acordo de organização do processo); seu papel primordial, no 

entanto, será o de aferição da validade do negócio celebrado, segundo os critérios delineados 

pelo art. 190, parágrafo único, do CPC/2015, associado às normas administrativas cogentes 

que regulem o procedimento em questão. Os negócios jurídicos processuais devem ser 

utilizados no âmbito do processo administrativo, como tendência ao reforço da participação 

cidadã na formação dos atos estatais e da cooperação público-privada na obtenção de uma 

justa decisão administrativa
223

. Esta decisão será tanto mais legítima quanto mais abertura 

processual válida à consensualidade houver ocorrido.  

 

4.11 PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS ENVOLVENDO O PODER PÚBLICO: 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

No capítulo II deste trabalho, foi explicitado que o protocolo institucional é espécie de 

convenção processual coletiva que pode ser celebrada entre instituições, seja com o escopo de 

gerir coletivamente processos, seja como instrumento de consecução de políticas públicas de 
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 Contra, defendendo a impossibilidade de supressão de fase do processo administrativo: ALOCHIO, Luiz 

Henrique Antunes. O novo CPC e o processo administrativo: onde os temas se entrelaçam? Revista Magister de 

Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, ano XI, n. 63, nov.-dez./2014, p. 53. 
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 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v.1, p. 168-

171. 
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 Exemplos apresentados por DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 18. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2016, v.1, p. 168-171. 
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 MOREIRA, Egon Bockman. As várias dimensões do processo administrativo brasileiro (um direito-garantia 

fundamental do cidadão). Revista de Processo, São Paulo, ano 39, n. 228, fev./2014, p. 48. 
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justiça
224

. 

O Poder Público pode e deve se valer desse instrumento para o alcance de tais 

finalidades. Há, inclusive, hipótese típica de protocolo institucional prevista no art. 75, §4º, do 

CPC/2015, que prevê a possibilidade de que entes públicos ajustem compromisso recíproco 

para a prática de atos processuais por seus procuradores em favor outra pessoa jurídica de 

direito público. O acordo a que alude o texto normativo objetiva concretizar os princípios de 

economia e de eficiência processuais e será, no mais das vezes, celebrado tendo por objeto 

processos indeterminados. 

Mas existe a possibilidade de celebração, pelo Poder Público, ainda, de um sem número 

de protocolos institucionais atípicos. Alguns exemplos serão trazidos neste tópico, com o 

precípuo intuito de fomentar futuros debates sobre a matéria. 

É possível a celebração de protocolo institucional entre o Poder Público e o Poder 

Judiciário para regular a forma de recebimento de citações pelo ente público (indicando dias 

para a sua realização, quantidade média de atos citatórios a praticar por semana)
225

, como 

forma de racionalizar a gestão coletiva de processos em ambas as instituições, podendo o 

Poder Público, em contrapartida, comprometer-se a aceitar o recebimento de citação por meio 

eletrônico previamente indicado (um e-mail, por exemplo), realizando a carga coletiva dos 

processos físicos nos quais essa citação ocorra
226

. Trata-se de protocolo institucional voltado à 

gestão coletiva de processos. 

Também se revela viável a celebração de protocolo institucional entre o Poder Público e 

o Poder Judiciário, com o objetivo de disponibilização de estrutura física e de um conciliador 

para, em determinados dias do mês, realizar audiências de conciliação de processos 

envolvendo uma determinada pessoa jurídica de direito público e referentes a matérias de 

relação às quais o citado ente público já reconheceu a possibilidade de autocomposição. 

Imagine-se, por exemplo, que o Poder Público, por sua unidade integrada ao Sistema 

Único de Saúde, passe a fornecer um determinado medicamento X, antes por ele não 

disponibilizado. Inúmeros processos que se refiram àquela temática (fornecimento do 
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 CADIET, Loïc. Los acuerdos procesales em derecho francés: situación actual de la contractualización del 

processo y de la justicia en Francia. Civil Procedure Review, v. 03, n. 03, ago.-dez./2012, p. 30. Disponível em 

<www.civilprocedurereview.com>. Acesso em 10/07/2015. 
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 Excepcionados, obviamente, os casos urgentes. 
226
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Advocacia Pública, do poder para recebimento de citações oriundas de uma determinada Comarca/Subseção 

Judiciária, ao procurador nela lotado, evitando-se, para os processos físicos, a expedição de carta precatória com 

finalidade citatória. 
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medicamento X) poderão estar em tramitação no momento em que o ente público passe a 

fornecer o fármaco.  Em diversos deles, poderá haver a cumulação do pedido de obtenção do 

medicamento com o pedido de danos morais, este não reconhecido pelo ente público. 

 A existência de um protocolo institucional dessa natureza permitirá: a) a ampla 

publicidade das matérias que poderão ser objeto de conciliação e das datas em que essa 

conciliação poderá ocorrer; b) a realização de pautas especiais somente contendo as matérias 

passíveis de conciliação, independentemente das pautas ordinárias existentes; c) a inclusão, 

em pauta, de processos a pedido da parte contrária, que aderirá à convocação do ente público 

para manifestar interesse em participar do movimento de conciliação. 

Realizada a audiência de conciliação e concordando, por exemplo, a parte autora com a 

renúncia relativamente ao pedido de indenização por danos morais, o processo poderá ser 

extinto, solucionando-se a temática de saúde a ele subjacente. 

O protocolo institucional em questão objetiva a consecução de política pública de 

justiça, consistente no estímulo à consensualidade e à solução dos conflitos por 

autocomposição (fomentada, por exemplo, pelos arts. 3º e 139, V, do CPC/2015). 

Na celebração de protocolos institucionais, ao menos três pontos devem ser 

especialmente observados: a) o acordo não pode ocasionar prejuízo a terceiro ou lhe impor 

ônus ou dever não decorrentes de lei (limite, aliás, aplicável a qualquer convenção processual, 

envolva ou não o Poder Público); b) o protocolo institucional não pode prejudicar o adequado 

desenvolvimento do serviço jurisdicional ou prejudicar o interesse público, devendo ser 

particularmente sopesadas as suas vantagens e desvantagens quando acarretem acréscimo de 

gastos públicos; c) a convenção coletiva em questão não pode violar a independência 

funcional dos magistrados. 

Sob essa última perspectiva é que remanesce dúvida, por exemplo, acerca da 

possibilidade de celebração de protocolo institucional que objetive estabelecer prazos 

mínimos para o cumprimento de obrigações de fazer pelos entes públicos, a depender da 

matéria e do número de litisconsortes existentes em cada processo (evitando-se, assim, as 

decisões judiciais que determinam o cumprimento imediato da obrigação ou que estipulam 

prazo desarrazoado para tal atendimento). Muito embora haja uma grande vantagem no 

estabelecimento de tais prazos, especialmente no que diz respeito ao resguardo da segurança 

jurídica e da previsibilidade no cumprimento de decisões judiciais, pode-se contrapor a esse 

argumento o de que um protocolo institucional dessa natureza violaria a independência 
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funcional dos juízes.  

Os protocolos institucionais podem servir como importante instrumento de exercício da 

consensualidade em sede processual, superando dificuldades práticas e operacionais em prol 

de uma mais eficiente gestão processual coletiva. Observado o regime jurídico próprio a que 

se submetem os entes públicos na negociação processual, as possibilidades de sua utilização 

mostram-se, como visto, variadas
227

. 
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 De se notar que os protocolos institucionais podem ser celebrados, ainda, entre o Poder Público e entidades 

privadas, como a OAB, por exemplo. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

Com base nas premissas desenvolvidas ao longo do presente trabalho, conclui-se que: 

1. O Poder Público é destinatário da cláusula geral de negociação processual inserta no 

art. 190 do CPC/2015, podendo, nessa condição, celebrar convenções processuais. Ao fazê-lo, 

porém, sujeita-se a regime jurídico parcialmente diferenciado daquele a que estão submetidos 

os particulares no exercício da mesma atividade; 

2. O regime jurídico de negociação processual envolvendo o Poder Público possui 

caráter híbrido, conjugando normas extraídas do Direito Administrativo e do Direito 

Processual. A estruturação desse regime pressupõe a compreensão do fenômeno da 

consensualidade administrativa, assentado na ideia de adoção, pela Administração Pública, de 

uma postura mais flexível e paritária no seu relacionamento com o administrado; 

3. A celebração de um negócio jurídico processual pela Administração Pública decorre, 

em regra, de uma decisão administrativa prévia tomada por um agente público. Essa decisão, 

cuja eventual invalidação poderá repercutir na validade do negócio processual ajustado, 

submete-se aos requisitos de validade próprios dos atos administrativos: competência, 

licitude, possibilidade, precisão e determinabilidade do objeto; existência do motivo e 

pertinência lógica deste com o ato praticado; forma prescrita ou não defesa em lei; 

atendimento a uma finalidade de interesse público e motivação; 

4. A invalidação de decisão administrativa que lastreia um negócio jurídico processual 

celebrado pelo Poder Público deverá, necessariamente, respeitar o devido processo legal, 

administrativo ou judicial. Além disso, deverá resultar de ponderação entre o princípio da 

legalidade administrativa, por um lado, e os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, por 

outro, quando se tratar de vício desconhecido do administrado. Exercem influência nesse 

sopesamento, além da boa-fé do administrado, o atendimento ao interesse público e o 

resguardo ao direito de terceiros; 



389 

 

 

5. A Administração poderá, no exercício de seu poder de autotutela, invalidar 

unilateralmente a decisão administrativa de celebração do acordo (inclusive atingindo-o) se a 

convenção processual ainda não estiver produzindo efeitos em um processo judicial. Neste 

caso, o controle de validade do negócio somente poderá ser realizado pelo juiz, de ofício ou 

por provocação; 

6. O requisito subjetivo de validade da capacidade processual negocial é preenchido 

pelo Poder Público quando: a) o agente que praticar o ato detiver competência funcional para 

fazê-lo; b) o ato decorra de atuação havida no exercício de um poder-dever discricionário; c) a 

atuação administrativa esteja harmonizada com o princípio da impessoalidade; 

7. A competência para celebração de negócio jurídico processual em nome do Poder 

Público, quando não expressa, poderá ser extraída implicitamente do sistema, considerando-se 

que: a) o agente que detenha o poder-dever discricionário para atuar unilateralmente na 

conformação procedimental possui competência implícita para convencionar sobre esse objeto 

e sobre disposições de situações jurídicas processuais que não impliquem disposição do 

direito material; b) somente o agente que detenha competência para dispor do direito material 

possui competência implícita para celebrar convenção processual em que aquele direito seja 

reflexamente objeto de disposição; c) a competência para celebração de negócio jurídico 

material engloba a competência para celebração de negócio jurídico processual;  

8. O advogado público possui competência para celebração de negócios processuais e 

poderá fazê-lo, em razão de sua independência funcional, sem que haja a necessidade de 

prévia autorização do órgão de direção da Advocacia Pública cujo corpo integre, desde que o 

negócio firmado não acarrete disposição, ainda que reflexa, do direito material, inexista 

regramento vedando a sua celebração e que se resguarde o princípio da isonomia. A 

celebração de negócios processuais não é de competência exclusiva dos advogados públicos; 

9. Haverá exercício de poder-dever discricionário quando o texto normativo esteja 

redigido sob a forma de cláusula geral ou quando o tipo legal confira margem de opção ao 

Poder Público. A impessoalidade, por sua vez, estabelece a regra de que, no exercício da 

função pública, a vontade externada pelo agente é a vontade do órgão que integra; 

10. A Fazenda Pública pode, em tese, figurar como parte vulnerável em uma 

determinada convenção processual. A atuação dolosa do agente público ao celebrar o negócio, 

no entanto, não pode ser invocada como fator para, de per si, caracterizar essa 
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vulnerabilidade, o que implicaria afastar o princípio da impessoalidade na acepção antes 

mencionada; 

11. A igualdade funciona como limite e diretriz à celebração de negócios jurídicos 

processuais pelo Poder Público, o qual deve, tanto nas atuações imperativas quanto nas 

consensuais, abster-se de promover discriminações desarrazoadas;  

12. A decisão administrativa de celebração de negócio processual qualifica-se como um 

precedente administrativo vinculante capaz de impor uma autolimitação ao ente público, que 

deverá aplicá-lo desde que: a) haja identidade objetiva entre o precedente e o caso concreto; 

b) o precedente advenha do mesmo ente público envolvido no caso concreto (identidade 

subjetiva); c) o precedente esteja conforme ao Direito; d) o precedente seja anterior ao fato a 

ser apreciado; e) haja prova de sua existência; f) sua aplicação atenda ao interesse público e; 

g) o particular deseje celebrar o negócio processual a que se refere o precedente; 

13. O precedente administrativo pode ser revisto ou superado, com ou sem modulação 

de seus efeitos, sempre respeitando-se a regra de motivação do ato. A sistematização dos 

precedentes administrativos em matéria de negociação processual deve ser feita pelo órgão de 

direção geral da Advocacia Pública correspondente ou por outro órgão designado em lei para 

tal finalidade, ficando a essa sistematização atrelados todos os órgãos integrantes daquele ente 

público; 

14. A licitude do objeto envolve a discussão quanto à possibilidade de convenção 

processual tendo por objeto uma prerrogativa processual outorgada ao Poder Público.  Não há 

vedação, a priori, da negociabilidade de toda e qualquer prerrogativa processual pela Fazenda 

Pública. Quanto às prerrogativas relacionadas ao regime jurídico de direito material a que se 

sujeitam as pessoas jurídicas de direito público ou à própria natureza dessas, algumas não 

podem ser objeto de disposição pela Fazenda Pública (regra de pagamento por precatório, 

remessa necessária) e outras somente podem sê-lo para ampliar o âmbito da prerrogativa, não 

para reduzi-lo (limites para condenação em honorários sucumbenciais); 

15. No que concerne às prerrogativas relacionadas ao funcionamento da estrutura 

administrativa (contagem especial de prazos processuais, intimação pessoal), é possível a sua 

disposição, desde que não comprometa o exercício, pelo ente público, de seus direitos ao 

contraditório e à ampla defesa; 

16. A decisão administrativa de celebração de negócio jurídico processual deve pautar-

se em um motivo, este que, em regra, não é explicitado no texto normativo que embasa a 
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prática do ato, devendo ser especificado pelo Poder Público, que o declinará na motivação do 

ato; 

17. A decisão de celebração de um negócio jurídico processual pelo Poder Público deve 

ser motivada, tanto para viabilizar seu controle quanto para permitir a utilização daquela 

decisão como precedente administrativo. A motivação é o discurso de justificação da decisão 

adotada e deve ser suficiente, inteligível, congruente, além de dotada de racionalidade e 

controlabilidade. Além de constar da decisão administrativa, deverá integrar, ainda, o negócio 

processual celebrado, seja sob a forma de consideranda, seja figurando a decisão motivada 

como anexo do acordo; 

18. A forma escrita deve ser adotada para as convenções processuais prévias celebradas 

pelo Poder Público. Já para aquelas ajustadas no curso do processo, sua celebração pode se 

dar oralmente, desde que realizada sua concomitante documentação, que poderá ocorrer 

inclusive por meio do uso de recursos de áudio ou áudio-visuais; 

19. No que diz respeito às omissões processuais negociais, o Poder Público submete-se 

às normas processuais que as preveem, derivando a vontade formadora do ato de ficção legal, 

ainda que não decorra a omissão de deliberação expressa do ente público. Se a omissão no 

processo for resultante de deliberação expressa em decisão administrativa prévia à inação, 

haverá atuação regular da Administração e formação de precedente administrativo acerca da 

omissão negocial; do contrário, a atuação omissiva da Administração será ilícita na esfera 

administrativa e, portanto, dela não decorrerá a formação de precedente administrativo, 

podendo o agente público omisso ser responsabilizado pelos danos que ocasionar; 

20. A atuação consensual do Poder Público também pressupõe, para a sua validade, a 

busca do atingimento de uma finalidade de interesse público (primário ou secundário), 

observando-se o princípio da eficiência processual, no caso de celebração de negócios 

jurídicos processuais; 

21. A eficácia dos negócios jurídicos processuais celebrados pelo Poder Público 

condiciona-se ao atendimento ao princípio da publicidade, sujeito este ao sopesamento com 

base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O negócio jurídico prévio, 

quando celebrado, produz eficácia jurídica mínima até a sua incorporação no processo, 

quando alcança seus efeitos próprios. A publicidade que se exige para que o negócio produza 

seus efeitos entre as partes é a sua inclusão no processo. No entanto, a eficácia social do ato 

depende de sua publicação na imprensa oficial; 



392 

 

 

22. A convenção processual incidente já produz seus efeitos próprios desde a sua 

celebração, excetuada disposição legal ou negocial em contrário. A eficácia social do ato 

pressupõe sua divulgação em base de dados de fácil acesso, disponibilizada, dentre outros 

meios, na rede mundial de computadores. À publicidade proativa do ato, feita pelo Poder 

Público, acresce-se, ainda, a publicidade reativa, que decorre de atendimento a solicitações e 

consultas feitas pelos administrados; 

23. Nos casos de convenções interprocessuais e de protocolos institucionais, a eficácia 

processual do pacto está condicionada à prévia publicação do resumo do acordo em veículo 

oficial, sem prejuízo de lhe conferir o Poder Público ampla publicidade, por outros meios de 

divulgação. Em qualquer caso, o desrespeito à publicidade dos atos administrativos pode 

ensejar a responsabilização do agente omisso; 

24. O princípio administrativo geral da eficiência e o princípio administrativo específico 

do formalismo moderado conferem base para a aplicação da cláusula geral de negociação 

processual do art. 190 do CPC/2015 aos processos administrativos municipais, distritais, 

estaduais e federais. Para estes últimos, incide, ainda, a regra do art. 15 do CPC/2015, de 

aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil aos processos administrativos, 

indicativa para os demais entes. Deverão ser respeitadas, em cada caso, as peculiaridades 

ínsitas a cada espécie de processo administrativo; 

25. Os protocolos institucionais podem servir como importante instrumento de exercício 

da consensualidade em sede processual, superando dificuldades práticas e operacionais em 

prol de uma mais eficiente gestão processual coletiva ou da consecução de políticas públicas 

de justiça. 

Essa é a proposta apresentada para o delineamento de um regime jurídico de negociação 

processual envolvendo o Poder Público, que, no mais, submete-se, a princípio, ao regramento 

geral cujas bases foram firmadas no capítulo III deste trabalho. 
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